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Introducció  
 
 

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el compromís polític dels 
responsables municipals davant els ciutadans i ciutadanes que defineix 
els principals objectius de l’Ajuntament de Molins de Rei.  

El PAM estableix els objectius i actuacions prioritàries que regiran la 
política municipal durant el mandat. El document que s'aprovi és el 
recull del conjunt d’accions i projectes que l'equip de govern municipal 
es compromet a desenvolupar durant el mandat, i s’hi detallen les 
principals accions que s'hauran de realitzar o promoure per aconseguir 
arribar als objectius que s'han marcat. D'aquesta manera, tots els 
regidors i regidores de l'Ajuntament, així com tots els departaments i 
responsables municipals, estableixen què és el que cal fer durant aquest 
període. 

El PAM permet que els ciutadans coneguin els projectes de futur i, per 
tant, que puguin valorar-los; que tots els vilatans i vilatanes puguin 
conèixer què és el que està fent l'Ajuntament i intervenir-hi, ja sigui per 
demanar el seu grau d'evolució, analitzar com li afecta i, si ho creu 
pertinent, proposar el que consideri oportú. 

El PAM és un document estratègic que implica que tots els departaments 
municipals coneguin amb detall quines són les principals accions de 
govern que hauran de desenvolupar del 2015 al 2019, i això permetrà 
que els diversos departaments de l’Ajuntament treballin per un objectiu 
comú. 

El PAM és un projecte amb devolució que descriu els compromisos del 
mandat i sobre el qual tots els partits polítics poden fer-ne seguiment. A 
més, permet que els vilatans i vilatanes de Molins de Rei puguin valorar 
l’acció de govern d’acord amb el grau d’assoliment dels objectius 
inicialment marcats. 

Molins de Rei, desembre de 2015 
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Línia estratègica 1 
Combatre la crisi econòmica de la vila i impulsar 
l’activitat econòmica i l’emprenedoria.  

 
 

La crisi econòmica que ha afectat el conjunt de la societat ha canviat el model social i 
econòmic. Ara, la realitat és totalment diferent. El desenvolupament econòmic i la 
creació de llocs de treball són unes de les principals prioritats de l’acció política del 
Govern. Hem de seguir garantint la cohesió social, amb la voluntat de mantenir els 
nostres serveis públics i procurar fomentar la creació d’ocupació.  

La cohesió social és la base per tirar endavant amb aquesta nova realitat que se’ns 
presenta, és l’element que genera confiança i és indispensable per aconseguir una bona 
i justa qualitat de vida.  

Cal que ningú es quedi enrere. Cal incidir més i millor en tots els serveis municipals. La 
vila ha de funcionar com un tot. 

Cal enfortir les polítiques actives d’ocupació adaptades a la nova realitat econòmica i 
repensar nous mecanismes de suport a la creació d’ocupació, a l’enfortiment de 
l’activitat econòmica, del comerç, i a la formació ocupacional. Per mantenir una 
economia productiva i sostenible, cal l’existència d’empreses competitives; per tant, el 
Govern es compromet a promoure l’emprenedoria, fomentar la creació de noves 
empreses i consolidar-ne les existents.  

Molins de Rei és una vila de serveis i comerç. El comerç molinenc ha estat i és una 
activitat fonamental a la nostra vila que genera ocupació i cohesió social. El suport 
municipal en aquest camp serà imprescindible. 

Els àmbits que treballarem seran: 

1. Efectes i conseqüències de la crisi econòmica a la vila envers la 
cohesió social 
 
Objectius 
 

• Reduir, en la mesura de les possibilitats de l’àmbit local, els riscos, 
els efectes i les conseqüències de la crisi econòmica de la vila per tal 
de millorar la cohesió social 

Accions : 

 Posar en marxa un nou espai de participació que doni 
continuïtat al Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica de 
Molins de Rei 
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2. Polítiques socials 

Objectius 

• Dur a terme un pla de xoc en polítiques socials, revisar les ajudes 
actuals i  plantejar-ne de noves 

• Donar suport a les unitats familiars per satisfer les necessitats 
bàsiques perjudicades amb motiu de la situació de crisi econòmica 
 

Accions 

 Incrementar les ajudes per pagar subministraments i l’IBI 
 Posar en marxa ajudes per a gent gran que visqui sola i amb 

pensions baixes 
 Posar en marxa ajudes per a famílies amb rendes baixes amb 

menors de 16 anys al seu càrrec 
 Continuar amb els ajuts a les famílies per mantenir el seu 

habitatge 
 Continuar amb els ajuts a famílies per a medicaments 
 Atendre totes les situacions individuals o familiars d’urgència 

social per cobrir les necessitats bàsiques 
 

3. Habitatge 

Objectius 

• Seguir promovent les mesures en política d’habitatge mitjançant el 
desenvolupament del Pla Local de l’Habitatge 

• Promoure habitatge públic de lloguer per als col·lectius més  
vulnerables a espais com les Guardioles, la plaça de la Llibertat o el 
carrer del Molí 

• Evitar la pèrdua de l’habitatge en casos de desnonament 
• Estudiar la viabilitat de convertir el Patronat Local d’Habitatge en 

una fundació 
• Crear línies d’ajut per a la rehabilitació d’edificis i habitatges 
• Donar solució al reallotjament dels veïns del carrer de Sant Pere 

Romaní 
 
Accions 
 

 Desenvolupar les mesures contemplades en el Pla Local 
d’Habitatge 

 Promoure i iniciar els tràmits per a la creació d’habitatges 
públics de lloguer per a col·lectius més vulnerables a la plaça 
de la Llibertat o el carrer del Molí 

 Promoure i iniciar els tràmits per a la creació d’habitatges 
públics de lloguer a les Guardioles, dins d’aquest mandat, per 
als col·lectius més vulnerables  
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 Atendre totes les situacions en procés de desnonament per tal 
d’evitar la pèrdua de l’habitatge 

 Estudiar la viabilitat de convertir el Patronat Local 
d’Habitatge en una fundació 

 Crear línies d’ajut per a la rehabilitació d’edificis i habitatges 
a fi de millorar el parc d’habitatges, segons l’estudi de 
l’infrahabitatge durant aquest mandat 

 Donar solució al reallotjament dels veïns del carrer de Sant 
Pere Romaní durant aquest mandat 
 

4. Polítiques d’ocupació 

Objectius 

• Millorar l’ocupabilitat de les persones 
• Millorar l’ocupabilitat de les persones d’alta qualificació 
 
Accions 
 

 Fer plans d’ocupació propis 
 Incrementar els ajuts a les empreses per a la contractació 

d’aturats 
 Incrementar els índexs d’inserció dels alumnes de formació 

ocupacional i SEFED 
 Augmentar les ofertes de treball rebudes  
 Aconseguir que, de les ofertes de treball rebudes de les 

empreses contactades, augmentin les de qualificació superior 
 

5. Polítiques de reactivació econòmica (emprenedoria, empresa, 
comerç, Fira, Turisme) 
 
Objectius 
 

• Impulsar l’emprenedoria i ajuts a emprenedors com a via d’accés 
amb èxit al mercat de treball 

• Afavorir la continuïtat de les empreses competitives 
• Evitar deslocalitzacions de les empreses 
• Atraure empreses de valor afegit al territori 
• Seguir fent inversions en els polígons industrials  
• Consolidar els serveis a les empreses i els serveis d’ocupació de 

l’Ajuntament com a referents a la Vall Baixa del Llobregat 
• Reduir els terminis per a l’atorgament de les llicències ambientals 
• Potenciar les polítiques econòmiques lligades a la sostenibilitat 
• Millorar, dinamitzar i promocionar l’oferta comercial i de serveis mix 

comercial del municipi 
• Incrementar el suport al comerç de la vila 
• Millorar la qualitat i la imatge de la Fira de la Candelera 
• Impulsar estratègicament el turisme a la vila 
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Accions 

 Incrementar la taxa de supervivència de les empreses creades 
al cap de tres anys 

 Realitzar actuacions per fomentar l’esperit emprenedor 
 Aconseguir que els plans d’empresa finalitzats tinguin 

informe de viabilitat favorable 
 Implantar l’Oficina d’Atenció a l’Empresa 
 Realitzar trobades de networking empresarial 
 Aconseguir que les empreses de la vila que cedeixin la seva 

empresa (cedents) utilitzin el programa Reempresa 
 Realitzar actuacions anuals que millorin la imatge dels 

Polígons d’Activitat Econòmica de Molins de Rei 
 Incrementar els ajuts per a emprenedors 
 Establir nous convenis supralocals amb altres municipis de la 

zona per ser el referent dels serveis actuals d’empresa i 
d’ocupació a la Vall Baixa del Llobregat 

 Reduir els terminis per atorgar les llicències ambientals 
 Proposar cada any, com a mínim, una bonificació, reducció o  

tarifació especials dels tributs i preus públics d’acord amb 
criteris mediambientals 

 Realitzar accions formatives i campanyes de dinamització 
amb l’associació del Mercat Municipal i el Bot-Mol 

 Realitzar actuacions per fomentar l’ocupació de locals buits 
 Tenir concessionats els lots comercials (establiments) vacants 

al Mercat Municipal 
 Augmentar la ràtio d’obertura al públic dels establiments del 

Mercat Municipal 
 Continuar mantenint els ajuts econòmics anuals adreçats a 

les associacions de comerciants 
 Aconseguir accés gratuït a WIFI a Molins de Rei Centre de 

Comerç 
 Incrementar la repercussió de la Fira de la Candelera en els 

mitjans de comunicació supramunicipals respecte de les 
anteriors fires de la Candelera 

 Millorar el prestigi i la notorietat dels concursos gastronòmics 
de la Fira de la Candelera 

 Incrementar les visites al blog turístic de Molins de Rei 
 Posar en marxa el projecte de senyalització turística de 

Molins de Rei 
 Impulsar l’afluència de visitants a la vila mitjançant 

campanyes d’atracció turística  
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Línia estratègica 2 
El bon govern com a principi rector de 
funcionament institucional, tant en la nostra 
acció política com en la gestió de tota 
l’organització   

 
 
Un dels elements estratègics per als propers anys és la consolidació d’una governança 
oberta, participativa i transparent, un bon govern que desenvolupi totes les mesures 
que contribueixin a apropar l’Ajuntament als vilatans. 

El desenvolupament de la qualitat de vida de Molins de Rei necessita del compromís de 
tota la vila. La participació ciutadana és un dret fonamental i els ajuntaments som els 
millors escenaris per fer-ho possible. La proximitat i el coneixement de la realitat social 
del territori ens permet fer més efectiva la participació.  

En aquest nou mandat que encetem, la participació ciutadana serà un element 
indispensable d’acció de govern. Obrirem nous espais de diàleg i debat, de caràcter 
obert, participatiu i plural.  

La voluntat del nou govern és aconseguir la implicació dels molinencs i molinenques en 
la gestió dels afers públics, una voluntat que va més enllà i que pretén crear un model 
de participació propi per a Molins de Rei, adaptat a la realitat i les necessitats de la vila. 

Els àmbits que treballarem seran: 

 

1. Proximitat, participació transparència 

Objectius 

• Fer de la proximitat, l’accessibilitat, la informació i la comunicació uns 
dels principals valors de l’acció municipal, i treballar per tenir un 
Ajuntament més eficient i més participatiu 

• Fer que el projecte de queixes, suggeriments i agraïments es converteixi 
en un potent espai de participació ciutadana amb l’objectiu d’implicar la 
ciutadania en la resolució dels problemes i en la millora dels serveis 
públics. 

• Elaborar el Pla d’Actuació Municipal 
• Revisar el Pla de Participació Ciutadana i, si cal, fer-ne un de nou 
• Redactar un Reglament Orgànic Municipal (ROM) 
• Fer auditories ciutadanes 
• Fer pressupostos participatius per barris 
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• Impulsar processos participatius per tal d’aconseguir el màxim de 
consens i implicació possibles en les obres importants i estratègiques de 
la vila 

• Comprometre’s a incrementar encara més la transparència de 
l’Ajuntament i, sobretot, fer pedagogia del sistema de gestió pública 

• Fer de la transparència, l’accessibilitat, la informació i la comunicació 
uns dels principals valors de l’acció municipal i treballar per tenir un 
ajuntament més eficient i transparent  

• Aconseguir una Guàrdia Urbana més arrelada al territori: consolidar el 
model policial de proximitat 

• Millorar l’atenció ciutadana en matèria de delictes i faltes penals 
• Disposar dels diferents plans d’actuació municipal de caràcter obligatori 

en matèria de protecció civil 
 

Accions 

 Elaborar un document marc que defineixi el que entenem per 
participació i que assenyali els principals objectius per a 
aquest mandat municipal en aquest àmbit 

 Donar resposta en menys de 15 dies a totes les queixes, 
suggeriments i agraïments que facin els vilatans i vilatanes 

 Dur a terme un procés de participació interna (en el conjunt 
de l’Ajuntament), externa (ciutadania) i amb el conjunt dels 
grups municipals per a l’elaboració del PAM 2015-2019 

 Aprovar el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 per part del 
Ple Municipal 

 Fer l’avaluació i el seguiment del PAM 2015-2019 
 Posar en marxa el blog del PAM 
 Aprovar el nou Pla revisat de Participació 
 Un cop aprovat el Pla revisat de Participació, implementar les 

actuacions previstes abans de finalitzar el mandat actual 
 Portar a aprovació un Reglament Orgànic Municipal(ROM) 
 Fer auditories ciutadanes durant el mandat 2015-2019 

mitjançant la designació de 10 molinencs i molinenques 
perquè facin d’auditors, controladors i informadors de la 
gestió municipal 

 Definir els criteris d’actuació per dur a terme les auditories 
ciutadanes 

 Elaborar una metodologia per dur a terme el procés 
participatiu per barris en el qual els veïns i veïnes decidiran 
les prioritats d’una partida d’inversions destinada als barris 

 Abans d’iniciar els processos participatius de les inversions 
als barris, coordinar-se amb les associacions de veïns 
mitjançant reunió conjunta 

 Dur a terme una experiència pilot de pressupostos 
participatius per barri en què els veïns i les veïnes decidiran 
les prioritats d’una partida d’inversions destinada als barris 
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 Dur a terme processos participatius per barris durant el 
mandat 2015-2019 en què els veïns i les veïnes de cada zona 
decidiran les inversions del seu barri  

 Impulsar un procés participatiu en les obres de remodelació 
de la carretera 

 Definir el criteri d’actuació per dur a terme el procés 
participatiu de la remodelació de la carretera 

 Formalitzar l’adhesió al Servei de Transparència de l’AOC 
 Incorporar al web municipal els ítems del Servei de 

Transparència de l’AOC 
 Garantir la presència de policies de proximitat en els diferents 

barris de la vila 
 Per tal d’evitar el desplaçament dels vilatans i vilatanes fins a 

la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Sant Feliu de 
Llobregat, augmentar el nombre de denúncies recollides a 
l’oficina de la Guàrdia Urbana 

 Actualitzar i substituir el Pla d’Actuació Municipal multirisc 
en el nou document de riscos unificat de Protecció Civil 
DUPROCIM (sisPAMs) 

 Elaborar, aprovar i implantar el Pla d’Emergències per 
Ventades (per incloure’l en el Pla DUPROCIM) 
 

2. Accessibilitat a la informació i comunicació 

Objectius 

• Dissenyar  i assegurar els mecanismes de relació entre l’Ajuntament i els 
ciutadans vetllant tant per la correcta atenció com per la recepció i 
tractament adequats de demandes, de manera centralitzada i 
personalitzada, amb una orientació d’eficàcia i servei  

• Potenciar el web de l’Ajuntament com a instrument bàsic d’informació 
• Fomentar la participació de tots els vilatans i vilatanes que ho desitgin 

en les activitats radiofòniques de l’emissora, intervenint en els espais 
radiofònics, ja sigui de forma directa o mitjançant suggeriments fets per 
millorar la programació 

• Planificar i difondre campanyes de sensibilització ciutadana i de 
promoció de la vila 
 

Accions 

 Traslladar la nova Oficina d’Atenció Ciutadana  
 Obtenir una puntuació elevada en les enquestes de satisfacció 

de les persones usuàries de l’Oficina d’Atenció  Ciutadana 
(OAC) 

 Posar a disposició de la ciutadania el banc de fotografies de 
l’Ajuntament 

 Disposar d’un nou web municipal amb noves prestacions i 
que ampliï el catàleg de tràmits on-line 
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 Disposar d’una APP per difondre els continguts del web a 
través de dispositius mòbils 

 Dur a terme programes de ràdio al carrer amb l’objectiu, en la 
mesura que sigui possible, de fer partícips els veïns i veïnes i 
entitats dels barris que es visitin  

 Fer difusió de campanyes de sensibilització ciutadana i/o de 
promoció de la vila durant tot el mandat municipal 2015-2019 

 
3. Gestió econòmica 
 
Objectius 
 

• No apujar els impostos per  sobre de l’IPC 
• Aprofundir en la tarifació social 
• Planificar, dirigir i controlar les tasques necessàries per a l’exercici de la 

funció comptable tant financera com pressupostària, d’acord amb els 
procediments establerts per la corporació i per la legislació vigent 

• Obtenir els recursos financers necessaris per al desenvolupament de 
l’activitat municipal, a banda d’exercir la potestat municipal de gestionar 
i exigir tributs 

Accions 

 La variació dels imports consignats en el pressupost 
municipal no estarà provocada per augments de les tarifes per 
sobre de l’IPC interanual. 

 Cada any es farà una anàlisi de les figures tributàries i de 
preus públics existents per veure la possibilitat d’introduir o 
millorar la tarifació social, en el cas que ja estigui 
implementada 

 Aconseguir una reducció neta de l’endeutament en cada 
exercici pressupostari del mandat 

 Aconseguir un romanent positiu de tresoreria en cada exercici 
pressupostari del mandat 

 Complir la regla de la depesa en cada exercici pressupostari 
del mandat 

 Fixar el període mig de pagament de les factures als 
proveïdors de l’Ajuntament en 30 dies 

 Aconseguir superàvit pressupostari en cada exercici 
pressupostari del mandat 

 Complir amb els objectius de previsió de Tresoreria 
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4. Contractació 
 
Objectius 
 

• Aconseguir més eficiència econòmica i una qualitat millor en els serveis 
• Comprometre’s a introduir clàusules de responsabilitat social en les 

noves contractacions 
 

Accions 
 

 Aprofitar les noves contractacions per aconseguir més 
eficiència econòmica i una qualitat millor en els serveis 

 Introduir clàusules de responsabilitat social en les noves 
contractacions en què sigui possible (majoritàriament, 
prestació de serveis)  
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Línia estratègica 3 
Desenvolupar un model de vila amable, 
sostenible i on d’urbanisme i l’espai públic 
estiguin al servei de la gent  

 
 
L’espai públic és un dels indicadors de la realitat social, política i cultural de les 
societats. Entenem que l’espai públic ha d’estar al servei de la gent i ha de ser inclusiu, 
sostenible, accessible i funcional.  

Creiem en un model de vila en què l’urbanisme és social i respectuós amb el medi 
ambient. És un instrument de correcció de les desigualtats i de millora de la qualitat de 
vida de les persones. Defensem un espai públic amable com a patrimoni de tots i que 
afavoreixi la convivència, els màxims usos possibles i la riquesa econòmica. 

Mantenir i potenciar l’espai públic i la mobilitat és indispensable per garantir la 
interrelació social, ja que és un element més que afavoreix i assegura la cohesió social. 
La nostra prioritat és aconseguir una vila ordenada i respectuosa amb el medi ambient, 
en la qual l’urbanisme es posa a disposició del ciutadà.  

En el proper mandat tindrem més cura dels espais públics de la vila i seguirem 
treballant en la millora dels carrers, els equipaments i la via pública. Seguirem 
fomentant el reciclatge, incidirem en la neteja i farem més i millor inversió.  

Cal recuperar el valor de l’espai públic des de la proximitat, la realitat i la participació, 
en què els molinencs i molinenques hi puguin dir també la seva i siguin alhora 
protagonistes de les actuacions.  

Volem que els molinencs i molinenques se sentin orgullosos de viure a la nostra vila, es 
puguin implicar en l’entorn comú i refermin el compromís amb l’espai, el civisme i la 
cultura. 

Els àmbits que treballarem seran: 

1. Via pública i manteniment de la vila 
 

Objectius 
 

• Reconvertir places per fer-les verdes i fer possible que l’espai públic sigui 
de qualitat i estigui al servei de la gent 

• Tenir més cura de l’espai públic i la neteja 
• Millorar l’enllumenat públic i reduir-ne el consum 
• Millorar espais  del nostre patrimoni natural i històric 
• Millorar i reformar diversos espais, places verdes i carrers de la vila 
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Accions 
 

 Reconvertir places per fer-les verdes i fer possible que l’espai 
públic sigui de qualitat i estigui al servei de la gent 

 Tenir més cura de l’espai públic; la neteja serà  la nostra 
prioritat. En els propers mesos es traurà a concurs el contracte 
de neteja que ha de permetre tenir una vila més neta. 

 Reduir el consum de l’enllumenat públic, entre els anys 2016-
2018, per fer decréixer  les emissions de CO² i  donar 
compliment al PAES (Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible) 

 Millorar espais del nostre patrimoni natural i històric, com els 
Aiguamolls, el castell Ciuró i l’ermita de Sant Pere Romaní 

 Dur a terme millores i reformes al carrer Barraquer 
 Dur a terme millores i reformes al carrer Francesc Macià 
 Dur a terme millores i reformes al carrer Primer de Maig 
 Dur a terme millores i reformes al carrer Sant Isidre 
 Dur a terme millores i reformes al carrer Ponent-Boters 
 Dur a terme millores i reformes al carrer de Baix- plaça de la 

Creu 
 Dur a terme la reforma a la plaça Joan Vallès 
 Dur a terme millores darrere la Federació Obrera fins a la plaça 

de les Bruixes 
 Dur a terme millores en el camí, l’enllumenat i l’espai verd des de 

la font dels Casats fins al barri Bonavista 
 Dur a terme millores al nou carrer entre el pas de les vies fins a la 

carretera per a Mobles Elefant 
 Dur a terme millores a la plaça de l’Estació (antic bar) 
 Dur a terme millores i reformes al carrer Samaranch 
 Dur a terme millores al parc Pont de la Cadena 
 Reforma del passeig Pi i Maragall  
 Tenir el Pla Director de Clavegueram  

 
2. Equipaments públics 
 
Objectius 
 

• Elaborar i portar a aprovació un nou Pla d’Equipaments 
• Acabar la rehabilitació del Molí i la nova Biblioteca 
• Dur a terme la 3a fase de la Zona Esportiva Ricard Ginebreda 
• Dur a terme la primera fase del nou Museu Municipal 
• Rehabilitar la façana i teulada del Palau de Requesens 
• Millorar l’estalvi energètic de les dependències municipals 

 
Accions 

 Elaborar un nou Pla d’Equipaments 
 Acabar la rehabilitació del Molí i la nova Biblioteca 
 Acabar la 3a fase de la zona esportiva Ricard Ginebreda 
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 Acabar la primera fase del nou Museu Municipal 
 Rehabilitar la façana i teulada del Palau de Requesens 

 
 Reduir els consums de les dependències municipals, durant 

els anys 2016-2018, per fer decréixer les emissions de CO² i 
donar compliment al PAES (Pacte d’Alcaldes per l’Energia 
Sostenible) 
 

3. Medi ambient 
 

Objectius 
 

• Treballar perquè Molins Energia esdevingui un element per impulsar 
l’eficiència energètica a la vila tant en àmbits d’empresa com en les llars 

• Millorar l’accés al riu Llobregat 
• Fer que Molins de Rei esdevingui porta de Collserola 
• Implantar els horts urbans 
• Impulsar el Centre d’Interpretació de Collserola 
• Millorar la qualitat ambiental de la vila 

Accions 

 Treballar perquè Molins Energia esdevingui un element per 
impulsar l’eficiència energètica a la vila tant en àmbits 
d’empresa com a les llars 

 Acabar el nou accés al riu 
 Desenvolupar accions de promoció anuals per tal que Molins 

de Rei esdevingui porta de Collserola 
 Implementar els horts urbans 
 Impulsar el Centre d’Interpretació de Collserola 
 Fomentar l’ús de vehicles elèctrics a la vila 
 Reduir la quantitat de residus municipals generats per 

habitant/dia a Molins de Rei respecte de l’any anterior 
 
 

4. Mobilitat sostenible 
 

Objectius 
 

• Treballar perquè Molins de Rei sigui inclosa a la Zona 1 pel que fa al 
transport metropolità 

• Fer que Molins Bus sigui més assequible per a les persones jubilades i 
estudiar la manera d’ampliar-ne el servei en cap de setmana 

• Reclamar a Renfe que faci l’estació accessible 
• Realitzar el pla per augmentar l’ús de la bicicleta 
• Treballar el pla d’aparcaments de la vila 
• Aplicar el Pla de Mobilitat Urbana per desenvolupar les actuacions que 

s’hi proposen 
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Accions 

 Treballar perquè Molins de Rei sigui inclosa a la Zona 1 pel 
que fa al transport metropolità 

 Estudiar la manera d’ampliar el servei en cap de setmana 
 Fer que Molins Bus sigui més assequible per a les persones 

jubilades 
 Reclamar a Renfe que faci l’estació accessible 
 Realitzar el pla per augmentar l’ús de la bicicleta 
 Incrementar les zones d’aparcament de rotació gratuïta 
 Tenir el pla d’aparcaments de la vila 
 Impulsar les propostes del Pla de Mobilitat Urbana 
 Fer que Molins de Rei sigui un laboratori de proves SMART 

relacionades amb mobilitat urbana 
 

5. Urbanisme 
 

Objectius 
 

• Desenvolupar els plans d’urbanització dels barris de muntanya 
• Desenvolupar el Pla Director de Centre Vila 
• Aprovar la reforma de la plaça del Molí per treure’n l’edifici singular de 

deu plantes 
• Impulsar el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de la vila 
• Treballar per desenvolupar el pla urbanístic de Can Coll 
• Reformar la carretera 

Accions 

 Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització de la 
Rierada 

 Tenir fet el Pla Director de Centre Vila  
 Aprovar la reforma de la plaça Molí per treure’n l’edifici 

singular de deu plantes 
 Aprovar el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic 
 Desenvolupar la MpPGM del Pla d’Actuació Urbanístic de 

Can Coll 
 Tenir diferents propostes de reforma de la carretera 
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Línia estratègica 4 
Fer que el servei a les persones sigui el principal 
objectiu de treball de tota l’acció municipal.  

 
 
El nostre objectiu principal són les persones, el servei als molinencs i molinenques. 
L’atenció a les persones és una de les línies estratègiques de l’actuació que preveu 
desplegar el PAM: situar les persones com a eix central de les polítiques municipals, tot 
enfortint les polítiques d’igualtat d’oportunitats i defensa dels drets a les persones al 
llarg de la seva vida. 

A Molins de Rei apostem per enfortir les polítiques socials i de benestar per evitar que 
cap persona quedi enrere. El PAM preveu prioritzar els recursos i les accions per 
atendre els vilatans i les vilatanes en situació vulnerable, alhora que es reforcen els 
serveis, els equipaments i els programes que fomenten la inclusió social. 

L’acció política dels propers anys passa a garantir també l’atenció a l’educació com a 
principal garantia d’un veritable instrument d’igualtat d’oportunitats, acostarem la 
cultura com a inversió de coneixement, reforçarem les polítiques de la salut i l’accés a 
l’esport, les famílies i els joves. Potenciarem mesures per a la integració i per al 
desenvolupament de polítiques d’igualtat de gènere.  

I tot això mentre enfortim la relació amb les entitats i associacions de Molins de Rei, 
que són una riquesa fonamental de la convivència i de la cohesió social de la vila. 

Els àmbits que treballarem seran: 

1. Associacionisme 
 

Objectius 
 

• Preservar i  potenciar la riquesa associativa de la vila com un dels factors 
que explica el dinamisme, la cohesió social i  la nombrosa activitat al 
llarg de tot l’any 

• Organitzar i gestionar el  suport logístic a les activitats pròpies i de les 
entitats socials de la vila 

Accions 

 Preservar i  potenciar la riquesa associativa de la vila com un 
dels factors que explica el dinamisme, la cohesió social i  la 
nombrosa activitat al llarg de tot l’any 

 Donar resposta a les sol·licituds logístiques en les activitats 
pròpies de l’Ajuntament i de les entitats 
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2. Educació 
 
Objectius 

• Apostar pel trilingüisme i fomentar l’aprenentatge de l’anglès com a 
tercera llengua 

• Implementar Camins Escolars Segurs 
• Orientar les polítiques educatives locals per fer front de forma conjunta, 

amb el sistema educatiu i les famílies, a l’absentisme i l’abandonament 
escolar 

• Potenciar el programa de beques per a estudis postobligatoris 
• Millorar la qualitat del servei de l’Escola de Música de l’Ajuntament   
• Contribuir a maximitzar l’índex d’acreditació de l’alumnat de Molins de 

Rei en finalitzar l’ESO i reduir, en conseqüència, els índexs de fracàs 
escolar 

• Oferir un servei de llars d’infants de qualitat de la vila  
• Fer de Molins de Rei una vila  educadora 

 

Accions 

 Incorporar a les bases de subvenció  (subvenció per a 
projectes singulars de les AMPA) el foment de l’aprenentatge 
de l’anglès 

 Difondre a col·lectius específics de Molins  de Rei 
potencialment interessats, cada curs escolar, l’oferta 
formativa gratuïta en anglès del Centre de Formació de 
Persones Adultes Rafael Farré 

 Implementar les actuacions que s’acordin amb la comunitat 
educativa molinenca en el projecte de Camins Escolars Segurs 
de cada curs 

 Incorporar al Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) de Molins 
de Rei i àrea d’influència els alumnes que hagin sortit del 
sistema educatiu sense acreditar l’ESO 

 Incorporar el Projecte Pont, cada curs escolar, els alumnes 
absentistes i/o en risc d’abandonament escolar proposats pels 
centres docents públics i privats concertats de secundària de 
la vila 

 Atorgar, cada curs escolar, beques per a estudiants de 
postobligatori 

 Assolir, cada curs escolar, un grau de satisfacció elevat dels 
usuaris i usuàries de l’Escola Municipal de Música 

 Incorporar en el Projecte EDO-SEFED l’alumnat de 4t d’ESO 
proposat pels centres docents públics i privats concertats de 
secundària de la vila que estiguin en risc de no acreditar 
l’etapa obligatòria 

 Contribuir, cada curs escolar, a situar l’índex d’èxit escolar a 
4t d’ESO a Molins de Rei per sobre de la mitjana de Catalunya 



PAM 

Pàgina 20 
 

 Assolir, per a cada curs escolar, un grau de satisfacció elevat 
dels usuaris i usuàries de les llars d’infants 

 Implementar les actuacions que s’acordin amb la comunitat 
educativa molinenca en el projecte de Projecte Educatiu de 
Vila 
 

3. Salut 
 
Objectius 
 

• Aprovar el Pla de Salut Municipal 
• Crear el Consell de Salut del Municipi 
• Millorar la ubicació de les entitats sociosanitàries de la vila 

 
Accions 

 Aprovar i desenvolupar el Pla de Salut de Molins de Rei per 
fer una vila saludable 

 Posar els instruments necessaris per a la creació del Consell 
de Salut del Municipi 

 Gestionar la ubicació d’entitats sociosanitàries a les 
instal·lacions de l’antic CAP, a fi que puguin millorar l’oferta 
de serveis de la ciutadania 
 

4. Esports 
 
Objectius 
 

• Potenciar les Rutes Saludables 
• Treballar perquè la pràctica esportiva formi part de la vida diària dels 

molinencs i molinenques, i vetllar perquè cada dia estiguem més a prop 
de la universalització de l’esport 

• Potenciar el programa d’ajuts a la pràctica esportiva per tal que en cap 
cas els ingressos familiars siguin un motiu d’exclusió en la pràctica 
esportiva. 

• Promocionar les activitats esportives organitzades per l’Ajuntament 
obertes a tota la població 
 

Accions 

 Oferir a la població rutes saludables de tres graus de 
dificultat: baix,mig i alt 

 Aconseguir més usuaris en el programa d’activitat física per a 
adults 

 Atendre les sol·licituds del programa d’ajuts a la pràctica 
esportiva 
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 Organitzar conjuntament amb les entitats esportives del 
municipi l’Esportíssim, entès com una promoció de l’esport 
per a totes les edats 
 

 
 
5. Cultura 
 
Objectius 

• Seguir apostant per la Federació Obrera com a centre d’entitats culturals 
i dinàmic, mentre es potencien els valors i els coneixements de la 
història que la van fer possible 

• Facilitar l’accés de la població de la vila a la cultura, així com establir una 
xarxa cultural amb el teixit associatiu que generi un sentit de 
col·lectivitat entre els vilatans 

• Finalitzar la primera fase d’adequació dels espais dedicats al nou Museu 
de Ca n’Ametller   

• Posar en marxa la nova Biblioteca a l’edifici del Molí 
• Mantenir i conservar preventivament el patrimoni cultural, arqueològic i 

paleontològic de la nostra vila   
• Fomentar la producció cultural des de diversos àmbits creatius i  

productors de la vila, així com establir una xarxa cultural amb el teixit 
associatiu que generi un sentit de col·lectivitat entre els vilatans i 
vilatanes 

Accions 

 Mantenir el nombre d’entitats que fan ús de la Federació 
Obrera de forma regular i/o esporàdica 

 Mantenir el nombre de participants anuals que fan ús de la 
Federació Obrera de forma regular i/o esporàdica 

 Obrir al públic el Museu de Ca n’Ametller  després de la 
primera fase d’adequació 

 Posar en marxa la nova Biblioteca a l’edifici del Molí 
 Elaborar un catàleg de Patrimonial Cultural 
 Coordinar les temporades culturals a la vila a partir de les 

activitats que es generen des de l’àmbit  de les entitats i des 
del mateix Ajuntament 
 

6. Igualtat de gènere 
 
Objectius 

• Seguir oferint els serveis i recursos a la ciutadania amb l'objectiu de 
donar continuïtat al  treballar per a la igualtat efectiva entre dones i 
homes. 

• Lluitar contra la violència masclista per a donar resposta a les diferents 
manifestacions d’exclusió que pateixen les dones de la vila 
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• Aprovar el Nou Pla d’Igualtat Municipal, que serà l’eina que encabeixi 
totes les accions municipals respecte a la igualtat d’oportuniats home-
dona i la lluita en contra la violència masclista. 

 

Accions 

 Seguir desenvolupant accions específiques dirigides a 
fomentar l’apoderament de les dones i l’equitat de gènere així 
com a fer front a la violència masclista i assolir la  
transformació social necessària. 

 Transformar la cultura institucional, incorporant el principi 
d’igualtat de gènere, a partir d’accions enfocades a la 
reorganització i a la millora del desenvolupament i l’avaluació 
dels processos polítics  

 Generar espais de coordinació horitzontal i mecanismes 
concrets de treball transversals amb la implicació dels 
moviments socials i les entitats. 

 Continuar la tasca de sensibilització i prevenció de la 
violència vers les dones adreçades als homes i les dones de 
la vila, a través de l’organització d’activitats de sensibilització 

 Programar tallers, relacionats amb la prevenció de les 
relacions abusives adreçats als adolescents i als joves dels 
centres educatius de la Vila i de les entitats de lleure 
educatiu. 

 Iniciar una programació d’activitats de caire preventiu per a 
promoure la igualtat efectiva entre dones i homes adreçada 
als alumnes de primària dels centres educatius de la vila. 

 

7. Gent Gran 
 
Objectius 
 

• Fer un Pla de la Vellesa amb la finalitat de detectar les necessitats del 
col·lectiu a Molins de Rei, per millorar el seu benestar social, tant a 
nivell assistencial com en envelliment actiu. Hem de ser capaços de 
saber aprofitar l’expertesa de les nostres persones grans, dinamitzant la 
vida social, cultural i el desenvolupament econòmic de la nostra vila, i a 
l’hora ser capaços de realitzar un bon acompanyament en el procés 
d’envelliment per a garantir i millorar la seva qualitat de vida 

• Estudiar la possibilitat d’augmentar el nombre de casals de gent gran per 
tal de facilitar espais on realitzar aquelles activitats de dinamització, 
trobada i socialització per a la gent gran 

• Treballar per incrementar les places residencials de la gent gran a la vila 
• Crear el Consell de la Gent Gran de la Vila 
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Accions 

 Treballar en la redacció del Pla de Vellesa Municipal, de 
forma participativa, permetent dinamitzar els diferents 
col·lectius i entitats de gent gran per a , entre d’altres coses, 
promocionar l’envelliment actiu i poder crear el Consell de 
Gent Gran 

 Augmentar l’atenció assistencial de les persones majors de 65 
anys, per exemple, a través dels serveis d’atenció domiciliària 

 Estudiar, treballar i fer accions per tal d’incrementar les 
places residencials de la gent gran a la vila  
 

8. Infància i joventut 
 
Objectius 
 

• Crear el Consell d’Infància 
• Seguir garantint l’educació en el lleure per a tots els infants, 

especialment aquells amb menys recursos 
• Facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar mitjançant el 

Servei de Trencaclosques 
• Executar el Pla Local d’Infància i Adolescència 2014-2017 
• Elaborar i aprovar el Pla Municipal d’Absentisme 
• Crear el Consell de Joventut 
• Posar l’Espai Mariona al servei dels joves 
• Potenciar el Punt Jove com a espai de referència en temes d’informació i 

participació per a la gent jove 
• Habilitar espais per a l’estudi i sales per fer treballs per a la població jove 

de la vila en període d’exàmens 
• Executar el Pla Local de Joventut  
• Elaborar i aprovar un nou Pla de Joventut per al període 2017-2020 
• Ubicar el Punt Jove al nou edifici del Molí 
• Fer un pla de millores del CEAL Can Santoi 
• Crear un espai d’oci per a joves a l’edifici del Molí 

 
Accions 

 Crear el Consell d’Infància 
 Fer possible l’accés a activitats de lleure mitjançant ajuts 

econòmics a totes les famílies que compleixin els requisits 
establerts 

 Assolir un elevat grau de satisfacció per part de les famílies 
que utilitzen el servei del Trencaclosques  

 Assolir un grau elevat d’implementació de les accions del Pla 
Local d’Infància i Adolescència 2014-2017 

 Posar en marxa el nou Pla Municipal d’Absentisme 
 Crear el Consell de Joventut 
 Posar en marxa l’Espai Mariona al servei dels joves 
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 Augmentar la xifra de joves que han fet consultes al Punt 
d’Informació Juvenil 

 Aconseguir un grau elevat de satisfacció per part dels usuaris 
de les aules d’estudi  

 Assolir un grau elevat d’implementació de les accions del Pla 
Local de Joventut 2014-2017  

 Posar en marxa el nou Pla Local de Joventut per al període 
2017-2020 

 Posar en marxa el Punt Jove al nou edifici del Molí 
 Fer obres de reforma i condicionament del CEAL Can Santoi 

per assegurar-ne el bon funcionament i donar-hi un servei 
millor 

 Incloure en el procés de participació dels usos de l’edifici del 
Molí la creació d’un espai d’oci per a joves 
 

 

9. Nova ciutadania 
 
Objectius 
 

• Posar en marxa el Pla d’Acollida Local envers les persones nouvingudes, 
serà el marc de referència per les accions a realitzar per la regidoria 

Accions 

 Mantenir el servei d’informació i assessorament en temes 
d’estrangeria 

 Mantenir el servei de dinamització de nouvinguts juvenil 
 Seguir impulsant projectes i accions de la campanya Molins 

contra Rumors 
 Seguir realitzant accions de dinamització social, comunitari i 

d’integració amb les Entitats Veïnals 
 Continuar l’assessorament i acompanyament amb les 

comunitats de nouvinguts 
 Treballar en el desplegament de la Llei d’Acollida 

 
 
10. Cooperació i solidaritat 
 

Objectius 
 

• Donar continuïtat als programes de sensibilització, cooperació internacional, 
emergència i ajut humanitari, amb la col·laboració del Consell Consultiu de 
Molins de Rei Solidària. 

• Treballar en la millora i actualització del Pla Director de Cooperació al 
desenvolupament  

Accions 
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 Mantenir els Tallers d’educació per al Pau, el Desenvolupament i la 
Interculturalitat que es fan a tots els centres educatius de la Vila. 

 Mantenir la Mostra de Cinema de Drets Humans i Interculturalitat per a 
totes les escoles i cicles de la Vila. 

 Continuar les accions de sensibilització a la vila, en col·laboració amb les 
entitats del Consell Consultiu de Molins de Rei Solidària. 

 Seguir participant de la Xarxa de Ciutats Defensores dels Drets Humans. 
 Seguir participant de les comissions de treball de la de les entitats 

supramunicipals.  
 Seguir treballant en projectes europeus de sensibilització com la 

Fundación Anna Lindh. 
 Seguir treballant en els agermanaments de Molins de Rei 
 Seguir treballant com a ciutat Acollidora de Refugiats. 

 
 
11. Consum 
 
Objectius 

• Dur a terme actuacions de sensibilització en matèria  de consum  

Accions 

 Realitzar accions de sensibilització en matèria de consum 
 


