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2017FEBRER6 PROJECTE “TRANSFORMEM LA CARRETERA” 

 

CRITERIS QUE REGULEN EL PROJECTE : 

 

“TRANSFORMEM LA CARRETERA”  

 

 Entre d’altres accions en matèria d’Urbanisme, El PAM 2015-2019,  

preveu la reforma de la Carretera (avingudes de Barcelona i de 

València). 

 El Govern local per confeccionar la proposta de reforma ha iniciat 

un procés de participació cívica , recollint els suggeriments de la 

ciutadania. 

 Amb aquests suggeriments un equip tècnic de l’AMB ha 

confeccionat 3 propostes que seran sotmesos a la consideració de 

totes les persones de la vila. 

 Cada persona major de 16 anys, empadronada a la vila, que 

s’identifiqui amb el seu DNI  i que estigui inscrita al Registre de 

Participació ciutadana podrà escollir el projecte que consideri 

millor. 

 En la informació pública hi haurà una descripció tècnica  de les 

funcionalitats de cada un dels 3 projectes. 

 Se’ls identificarà per lletres: 

A) (adequació) 

B) (carril bici) 

C) (voreres amples) 

 

FASES DEL PROCÉS 

PRELIMINAR 

D’acord amb la normativa vigent l’Ajuntament elaborarà el Registre de 

Participació ciutadana, com es farà: 
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a) Per aquest procés s’hi poden inscriure totes les persones majors de 

16 anys, empadronades a la vila i que disposin de carnet d’identitat 

(DNI) 

b) Ja hi constaran com inscrites  totes les persones que han participat 

en els processos oberts pel Consistori des del setembre del 2015 

(Pla d’actuació Municipal i Pressupost per Barris 2016). D’acord amb 

l’acceptació per part d’aquestes persones, segons  la normativa de 

protecció de dades. 

c) S’hi poden donar d’alta totes les persones que ho desitgin a través 

del web: http://www.molinsderei.cat/participacio/ 

d) També hi aniran constant com a persones inscrites totes les que 

participin presencialment en les convocatòries que l’Ajuntament 

efectuï i omplin la corresponent fitxa d’inscripció. Amb tot, la 

possibilitat de participar telemàticament, només la podran exercir 

aquelles persones que tinguin adreça electrònica. Les condicions 

sempre són les mateixes: constar al Padró, tenir DNI i més de 16 

anys. 

CAMPANYA 

Presentació dels 3 projectes a escollir 

Des del 6 fins el 26 de febrer de 2017 es realitzarà una campanya 

d’informació pública, amb l’objectiu d’arribar al màxim nombre de 

persones informant de manera objectiva de les qualitats de cada un dels 

projectes: 

 Roda de premsa de presentació dels projectes i del procés i inici de 

la difusió (web, mitjans de comunicació, propaganda bus, col·locació 

de “totems” informatius arreu,....etc) 

 Presentació a les entitats i associacions, als comerciants, a la 

població en general,etc.... 

DETALL DE LES ACCIONS DE COMUNICACIÓ I DE FOMENT DE LA 

PARTICIPACIÓ: 

PRESENTACIONS PÚBLIQUES:  

- 23 de gener a les 20h30m presentació de les propostes als 

comerciants (Espai Jove de l’Avinguda València ) 

http://www.molinsderei.cat/participacio/
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- 6 de febrer a les 20h30m  presentació de les propostes a totes les 

entitats i associacions de la Vila (Espai Jove de l’Avinguda València) 

- 13 de febrer a les 20h  presentació de les propostes oberta a tota 

la població (Federació Obrera) 

- 28 de febrer a les 20h  presentació de les propostes oberta a tota 

la població (Sala Gòtica) 

ACCIONS DE DIFUSIÓ :  

- 6 de febrer Roda de Premsa 

- A partir del 6 de febrer col·locació de 20 totems distribuïts per la 

població 

- A partir del 6 de febrer col·locació de 4 roll-up  al Mercat Municipal i 

al Poliesportiu 

- Entre el 9 i 10 de febrer distribució de flayers-butlletes de votació 

als comerços, entitats i equipaments públics 

- Entre el 6 i 12 de febrer informacions a pàgines WEB, Twitter , 

TV,RMR i Balco de la Vila 

- Entre el 13 i 19 de febrer distribució de flaiers-butlletes de votació a 

tots els domicilis de Molins de Rei 

- Entre el 13 i el 24 de febrer  distribució de flaiers-butlletes als 

Instituts de Secundaria. 

- 18 i 19 de febrer dinamització carpa campanya a la Plaça de la 

Bascula. 

- 25 i 26 de febrer dinamització carpa campanya a la Plaça del Palau 

- Entre el 27 de febrer i el 5 de març informacions a pàgines WEB, 

Twitter , TV,RMR i Balco de la Vila 

- Entre el 20 de febrer i el 5 de març propaganda Bus- Molins i 

parades bus 

- Entre el 13 i el 24 de febrer propaganda a les persones que van 

participar al procés del PAM i el de SOM BARRIS 2016 

- Entre el 7 de febrer i el 5 de març dinamització dels agents cívics 

estimulant la votació 

- Entre el 27 de febrer i el 5 de març votació electrònica 

- El 4 (de 11h a 14h i de 17h a 20h) i 5 de març (de 11h a 14h) 

votació presèncial a l’OAC . 
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VOTACIÓ 

Per internet  

Les persones empadronades a la vila a partir dels 16 anys, en possessió de 

carnet d’identitat, entre el 27 de febrer i 5 de març podran votar per 

internet:. 

 Si s’estan inscrites al Registre de Participació ciutadana, rebran un 

email amb el codi d’entrada per poder votar.  

Presencial 

Les persones empadronades a la vila a partir dels 16 anys, en possessió de 

carnet d’identitat,  entre 4 i 5 de març podran votar presencialment:  

 Omplint les butlletes que hi haurà a disposició a l’OAC (Oficina 

d’Atenció Ciutadana). En aquests llocs, prèvia comprovació de 

l’empadronament, el DNI i l’edat, s’introduirà el vot als ordinadors 

preparats per l’ocasió mitjancant el programa EKratos. Si no estaven 

inscrites en el Registre de Participació ciutadana hi quedaran 

incorporades .  

 

PROPOSTA ESCOLLIDA  

- La proposta  ciutadana escollida serà la que hagi rebut el major 

nombre de vots. 

- Serà la proposta que servirà de base per redactar el projecte 

executiu de la reforma del passeig de la carretera  i la que després 

s’anirà executant per fases d’acord amb el finançament disponible. 

 

COMUNICACIÓ DEL PROJECTE GUANYADOR 

El dia 6  de març es farà la difusió del projecte que hagi estat guanyador. 

 

EXECUCIÓ DEL PROJECTE   
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Un cop redactat i aprovat el projecte, s’iniciarà el procediment de 

contractació i s’establirà la seqüència de les fases d’execució d’acord amb 

el finançament disponible. 

 

Molins de Rei, 6 de febrer  de 2017 


