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        PROGRAMA MARC GENERAL 
 
Introducció 
 
La naturalesa mateixa d’unes eleccions 
municipals obliga a afrontar els projectes polítics 
des de tantes perspectives com realitats locals 
hagin d’acollir-los. Per això, posar en relació un 
projecte polític nacional com el de SI, amb una 
convocatòria electoral com la del maig del 2011 i 
materialitzar-ho en un programa marc extensible 
als municipis de Catalunya és, més enllà de la 
creació d’un fil conductor de les propostes, un 
principi inspirador d’aquestes. 
 
La independència, la participació ciutadana i la 
regeneració democràtica, com a base del 
projecte de SI per als Països Catalans és i ha de 
ser també en el fonament de les seves propostes 
locals. En el primer cas, convençuts com estem 
que el món local empeny en tots els àmbits: 
normatiu, de serveis, de consciència cívica…Com 
s’ha posat de manifest en les consultes populars 
sobre la independència, el món local és la punta 
de llança en el moviment d’alliberament 
nacional, en tant que és al seu voltant que 
s’aplega un primer nivell organitzatiu de les 
comunitats i en conseqüència, un primer nivell 
d’impuls de les demandes d’autodeterminació. 
És en el nivell local on poder aconseguir construir 
ja el model de poble o ciutat que ens permeti 
apropar-nos al que significa viure ja la 
independència i convèncer la majoria social què 
necessitem per proclamar-la des del Parlament. 
 
Volem portar el concepte de participació 
ciutadana a tots els àmbits de l’activitat i de la 
decisió política. Començant ja des de la pròpia 
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configuració del programa municipal, expressat a 
través del procés ciutadà participatiu “Imagina”, 
que defineix els aspectes més concrets del nostre 
programa electoral municipal. I ja dins 
d’ajuntament, impulsant processos de consulta 
popular per prendre les decisions més 
importants del municipi i convocant reunions 
periòdiques amb la ciutadania per compartir la 
situació local i les mesures a emprendre. 
 
Pel que fa a la regeneració democràtica, el món 
municipal ha estat, malauradament, 
especialment en els darrers temps, una mostra 
més de la urgent necessitat d’una profunda 
revisió dels valors en la gestió pública. No com 
un camp de proves, si no com un espai 
d’actuació urgent; perquè si bé es cert que 
aquesta necessitat és compartida amb altres 
administracions, no ho és menys que en l’àmbit 
local, hores d’ara, resten masses espais, fins i tot 
en l’àmbit normatiu, pendents de resoldre. 
 
A banda d’aquests pilars del programa-marc, que 
podem anomenar “transversals”, és evident que 
el projecte de SI vol aportar respostes a tots els 
àmbits de la gestió local. Des d’aquesta visió, el 
programa-marc es configura com un tronc comú 
de propostes. 
 
 
1-EL MODEL MUNCIPALISTA CATALA FRONT EL 

MODEL MUNICIPALISTA ESPANYOL 
 

 
a) El col·lapse del model municipal espanyol. 

 
El col·lapse fiscal dels Ajuntaments catalans a 
causa de la crisi immobiliària fa inviable el model  
municipal de la Constitució espanyola del 1978. 
Aquest model és un híbrid entre el règim local 
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franquista i la legitimitat sorgida de les eleccions 
democràtiques. Els recursos extraordinaris 
provinents del boom immobiliari havien permès 
al llarg dels anys amagar les limitades 
competències dels Ajuntaments. 
 
La crisi ha posat en evidència el paper subsidiari 
dels Ajuntaments dins el sistema administratiu i 
polític espanyol. Els danys col·laterals d’aquest 
model ha estat, per un costat, la continuació 
edulcorada del model urbanístic del “desarrollo” 
franquista i de l’altra els desorbitats preus de 
l’habitatge. A més, el sistema ha afavorit tota 
mena d’irregularitats i d’escàndols de corrupció. 
 

b) Un model municipal de país ocupat. 
 
El règim monàrquic espanyol ha continuat 
l’extremada centralització dels Decrets de Nova 
Planta. Aquests van abolir les institucions 
municipals catalanes, ja que l’Estat català 
originari era municipalista i parlamentari, com la 
majoria de petits països de tradició democràtica 
d’Europa. 
 
El règim municipal borbònic va traslladar 
l’ocupació militar al territori i el règim municipal 
d’ocupació va estar vigent fins que el govern de 
Mendizábal el va substituir per la divisió 
provincial amb les Diputacions i els Governadors 
Civils. Aquests darrers van controlar els càrrecs 
municipals mitjançant el sistema de cacics locals, 
fins a 1979. A més, les successives 
desamortitzacions dels “bens comunals” van 
deixar sense patrimoni la majoria d’ajuntaments 
catalans. La dictadura de Primo de Rivera als 
anys 20 del segle passat va crear els “Cuerpos 
Nacionales” de secretaris i interventors de 
l’administració local. El General Franco va tornar 
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al model municipal borbònic amb el 
nomenament dels alcaldes i regidors. 
 

c) El caràcter híbrid dels “ajuntaments 
democràtics”. 
 
L’elecció de regidors i batlles per sufragi 
universal, l’any 1979, va mitificar els 
“Ajuntaments democràtics”. Però es va 
democratitzar l’elecció dels consistoris sense 
alterar el paper marginal dels Ajuntaments. 
S’han mantingut els Secretaris i Interventors dels 
“Cuerpos Nacionales” creats per la dictadura. Les 
competències municipals han continuat les 
mateixes que en el franquisme i les seves 
finances han continuat depenen de les 
transferències estatals. 
 
Els mitificats “Ajuntaments democràtics”  són un  
híbrid entre la legitimitat de l’elecció 
democràtica i el manteniment del caràcter 
residual dels Ajuntaments en l’administració de 
l’Estat espanyol. El restabliment de la Generalitat 
no va comportar la instauració d’un règim 
municipal català propi. Els ajuntaments 
continuen sota la tutela del govern espanyol i, a 
més, s’ha creat una atapeïda xarxa 
d’administracions territorials: districtes, 
ajuntaments, consells comarcals, diputacions, 
delegacions provincials, Generalitat, entre 
d’altres. 
 
Els partits polítics majoritaris han acceptat 
aquest marc legal. Han assumit que els 
Ajuntaments s’han de dedicar en exclusiva a 
temes com la neteja, el tràfic, les llicències 
d’obres i d’activitats i organització de festes i 
actes culturals. Conceben els Ajuntaments com 
una “empresa de serveis” i no reivindiquen 
competències que afecten directament els 
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ciutadans com la justícia bàsica, l’ordre públic 
local, l’ensenyament primari i secundari, la 
sanitat de proximitat, l’habitatge, entre d’altres 
afers que cal resoldre el més a prop possible dels 
ciutadans. 
 
 

d) El model municipal català és el model dels 
petits Estats d’Europa. 
 
Des dels començament el catalanisme polític 
havia reivindicat un model d’Estat municipalista, 
amb el confederalisme suïs com exemple. El 
règim municipal espanyol és a una distància 
abismal del que tenen els petits estats d’Europa. 
En aquests països l’administració més propera 
als ciutadans té les més àmplies competències, 
per garantir una millor administració gràcies a la 
proximitat. 
 
El model municipal català arrela en el nostre 
model històric abans de la derrota de la Guerra 
de Successió. Avui la regeneració democràtica 
exigeix no deixar-se assimilar per les rutines 
institucionals i mentals del marc municipal 
espanyol. 
 
Solidaritat Catalana per la Independència ha de 
reivindicar el model municipal català que és el 
model dels estats més avançats d’Europa 
 
 

e) Espanya: un Estat de dalt a baix. Catalunya, un 
Estat de baix a dalt. 
 
L’Estat espanyol es distribueix des de dalt per les 
diferents administracions territorials fins els 
darrers “peons” que són els municipis. 
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El caràcter marginal dels municipis en 
l’Estructura de l’Estat espanyol fa impossible una 
democràcia de qualitat. El veritable poder és 
lluny dels ciutadans i aquesta situació fa 
impossible la identificació dels ciutadans amb les 
institucions. 
 
De manera antagònica, l’Estat català 
independent hauria d’anar de baix a dalt. 
Aquesta construcció ascendent forma part de la 
identitat democràtica d’un país i de les persones: 
l’esperit de ciutadania. Aquest és un aspecte 
cabdal de les democràcies de qualitat: sense 
civisme no hi ha autèntica democràcia; sense 
democràcia propera no arrela el civisme. 
 
L’alt nivell cívic dels ciutadans dels petits països 
d’Europa prové de la proximitat del poder. 
Només un autèntic poder municipal crea 
l’ambient de confiança en les institucions que 
requereix una alta qualitat democràtica. Per 
aquesta raó a Suïssa el criteri determinant per la 
configuració de la ciutadania helvètica no és la 
nacionalitat sinó el veïnatge. I són els 
ajuntaments els que concedeixen el veïnatge 
imprescindible per obtenir la nacionalitat suïssa. 
En canvi els Ajuntaments catalans no poden 
decidir a qui inscriuen al padró municipal. 
 
 

f) Una nova etapa en la construcció del model 
municipal català. 
 
El  moviment de les consultes per la 
Independència va aplegar centenars de 
voluntaris i desenes de milers de votants a cada 
població en un ambient de participació ciutadana 
sense precedents. Aquest moviment hauria de 
convèncer el poble català de la necessitat de 
substituir l’híbrid en fallida que representen els 
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actuals ajuntaments. L’elecció dels consistoris 
per sufragi universal és només una part de la 
democràcia municipal. Cal lluitar per tal que els 
Ajuntaments tinguin les competències que tenen 
a la majoria de països de tradició democràtica. 
Cal aconseguir que l’elaboració de les llistes 
electorals no estiguin en mans de les 
nomenclatures dels partits. 
 
Solidaritat Catalana per la Independència ha 
d’impulsar una nova etapa en la que els 
Ajuntaments no es resignin a ser una “empresa 
de serveis” i els partits una “agència de 
col·locació d’afiliats”, com també ha succeït a 
Molins de Rei durant els darrers anys. Des de 
l’oposició i des dels governs municipals hem de 
defensar la urgència d’un Estat català que vagi de 
baix cap a dalt, un Estat que només és possible 
amb la independència. 
 
 

2-DES DELS POBLES I CIUTATS CONSTRUIM LA 
MAJORIA SOCIAL PER LA INDEPENDENCIA 

 
 

a) Assemblea de Representants Electes  
Municipals dels Països Catalans per la 
Independència. 
 
Crearem l’Assemblea de Representants Electes 
Municipals dels Països Catalans per la 
Independència per coordinar totes les accions 
necessàries possibles per impulsar el procés 
d’autodeterminació. Això inclourà l’impuls de 
mobilitzacions, consultes populars,  mocions de 
suport, etc. 
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b) Cultura i cultura popular. 
 
Partint de la base que els municipis ja tenen 
assumida la gestió cultural ordinària, les 
propostes de SI en l’àmbit de Cultura es 
resumeixen en: 
 
-Mantenir el pressupost de cultura, sense 
rebaixa, i amb l’intent de tornar al nivell d’abans 
de la crisi quan sigui possible. 
 
-Treballar per expandir la base del mercat, 
estimulant l’accés a tota mena de gent i 
augmentant la participació. 
 
-Donar un suport decidit a les manifestacions de 
cultura popular i tradicional, veritables eines 
d’integració social i de compromís amb la 
identitat del país. 
 
-Establir una política clara i transparent de 
convenis de col·laboració amb les entitats locals. 
 

c) Recuperació de la memòria històrica. 
 
Establir que el responsable de cultura exerceixi 
com a “Tutor de la memòria” que haurà 
d’intervenir –amb la participació dels veïns 
afectats- en qualsevol operació urbanística que 
afecti llocs de memòria per tal de promoure el 
seu reconeixement i identificació, com trams de 
carrers, llocs o edificis significatius, espais on 
s’hagin esdevinguts fets singulars, etc. 
 
 

d) Política lingüística al municipi. 
 
Atès el recent qüestionament judicial de diversos 
reglaments lingüístics municipals, en virtut de la 
sentència del TC sobre l’Estatut, cal que els 
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ajuntaments reforcin, en els seus espais de 
competència i en especial en la seva organització 
el seu compromís amb el català. L’existència d’un 
Reglament d’Us del Català a l’Ajuntament de 
Molins de Rei en ocasions no en garanteix la seva 
aplicació pràctica. Cal doncs revisar el reglament, 
en els sentit de reforçar l’eficàcia de la seva 
aplicació i donar-li la màxima projecció sobre 
l’activitat municipal i sobre les relacions amb els 
particulars i d’altres administracions; també en la 
relació amb proveïdors i contractistes, com a 
llengua de senyalització, informació i relació 
exterior o la incorporació de les previsions de la 
normativa de la Generalitat en matèria de 
retolació comercial. 
 
 

e) Integració dels nouvinguts a la identitat local i 
nacional del país. 
 
-Integració dels nouvinguts a través d’una 
formació clara en centres i espais d’acollida, 
sobre els deures que comporta viure a la vila i 
també dels drets i serveis de què poden gaudir. 
 
-Fer del català una eina d’integració social, a 
través d’accions decidides de promoció de la 
llengua entre aquells que no l’usen 
habitualment. 
 
-Potenciar el voluntariat lingüístic. 
 
-Potenciar la integració dels nens del immigrants 
als esplais de la vila amb l’objectiu que s’integrin 
amb facilitat en el marc social i cultural català. 
 
-Fomentar una distribució equitativa dels 
escolars nouvinguts en els centres públics i 
concertats. 
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-Afavorir la integració de persones immigrades a 
les entitats i a les festes tradicionals de la vila. 

 
 

f) Símbols d’identificació. 
 
La senyera i la bandera local seran les úniques 
que onejaran als balcó de l’Ajuntament i que es 
pengi l’estelada al balcó. 
 
També es promourà que la ciutadania pengi 
estelades, juntament amb la senyera en festes i 
diades significatives. 
 
 

 
3-LA REGENERACIO POLÍTICA QUE NECESSITA EL 

MÓN LOCAL 
 
 
a) Introducció 
 
Tot i que l’estatut del regidor (així és com 
definim el conjunt de drets i deures i el règim 
jurídic dels electes locals) ve determinat per la 
Llei (en bona part estatal), també és cert que hi 
ha un cert marge de maniobra perquè la 
corporació local, en ús de la seva autonomia 
intervingui en la definició d’aquest marc de drets 
i deures, completant el marc legal, omplint algun 
dels molts buits legals existents i aplicant criteris 
de regeneració, austeritat i racionalitat a les 
seves decisions sobre aquest aspecte del règim 
local. 
 
Així doncs, modificacions legals al marge, 
proposem actuacions dins l’àmbit competencial 
dels ajuntaments i que sense contradir el marc 
legal actual, pretenen un posicionament 
bel·ligerant en ordre a promoure la regeneració 
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democràtica, la transparència i l’austeritat a 
partir de la regulació del règim dels seus 
membres. 
 

b) Incompatibilitats/interessos: registre de béns. 
 
Els electes de SI a Molins de Rei formularan la 
declaració en els termes establerts a la Llei i 
faran públics els seus béns, els dels seus cònjuges 
i els de les societats mercantils de les quals siguin 
administradors o accionistes amb més d’un 10% 
de quota de titularitat, de manera que deixaran 
constància pública del seu patrimoni en el 
moment de prendre possessió del càrrec, en el 
moment de cessar i sempre que es produeixi una 
variació substancial en el mateix mentre 
exerceixin el càrrec. 
 
 

c) Retribucions. 
 
El règim econòmic dels electes locals és un àmbit 
amb un marge d’actuació important en ordre a 
l’aplicació  de criteris d’austeritat, racionalitat i 
transparència en les retribucions d’alcaldes/sses i 
regidors/es; aspectes de la regeneració en la 
gestió pública en que les corporacions locals 
disposen d’una capacitat exemplificadora 
important i d’una notable autonomia. En aquest 
sentit, es fixarà una retribució a l’alcalde de 
Molins de Rei d’acord amb la importància i 
responsabilitat del càrrec que ocupa. 
 
Els tinents d’alcalde o regidors amb dedicació 
exclusiva: se’ls aplicarà la retribució que 
correspon a l’alcalde, amb una reducció del 25%. 
 
La limitació dels drets per assistència a les 
sessions d’òrgans col·legiats: a fi d’evitar 
convertir els drets d’assistència a plens i òrgans 
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col·legiats en sous o sobresous encoberts es 
proposa la prohibició absoluta de  percepció de 
drets d’assistència de cap mena als electes amb 
dedicació exclusiva o parcial. 
 
La limitació quantitativa dels drets d’assistència, 
al sí de la corporació i els seus organismes 
autònoms i societats mercantils, de manera que 
la seva percepció, en cap cas podrà suposar, en 
còmput global anual acumulat, més del Salari 
Mínim Interprofessional. 
 
La publicitat de les indemnitzacions: respecte les 
indemnitzacions (rescabalament de despeses 
efectivament causades en l’exercici del càrrec) 
l’ajuntament farà públiques mensualment les 
quantitats i conceptes percebudes per cada 
electe, així com la naturalesa de les justificacions 
de despesa aportades. 
 
 
4-LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA COM A MOTOR 

DE L’ACCIÓ POLÍTICA MUNICIPAL 
 
 

a) La participació ciutadana als plens. 
 
Malgrat que les lleis estableixen el dret ciutadà 
d’assistir al ple de l’ajuntament, de resultes del 
caràcter públic de les sessions d’aquest òrgan, el 
dret de participació directa  en les sessions està 
molt limitat. Cal impulsar i fomentar la 
participació ciutadana al final de les sessions 
ordinàries del ple. 
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b) Consultes populars. 
 
Es fixaran àmbits obligatoris en els quals 
s’hauran de convocar necessàriament consultes 
populars a tota la ciutadania de Molins de Rei 
per prendre decisions transcendentals. 
 

c) Els drets de petició i de proposta. 
 
S’haurà de donar sempre resposta motivada a 
totes les instàncies i peticions que realitzin els 
ciutadans i garantir l’accés a la informació 
municipal als regidors de l’oposició en el temps i 
condicions establerts per les lleis. 
 
 
5-L’IMPACTE DE L’ESPOLI FISCAL EN ELS 
AJUNTAMENTS I FINANCES LOCALS 
 
a) Introducció 
 
L’espoli de més de 20.000 milions d’euros cada 
any que Espanya pren a Catalunya té un impacte 
determinant en les finances i el pressupost dels 
nostres ajuntaments. La despesa mitjana per 
ciutadà dels ajuntaments catalans es troba a 
anys llum de la que disposen els ajuntaments del 
País Basc i Navarra (amb concert econòmic) o del 
centre i nord d’Europa. Només la independència 
i la fi de l’espoli fiscal permetran uns 
ajuntaments finançats com ens mereixem. 

Malgrat aquesta greu limitació que implica 
l’espoli fiscal, des de SI apostem per l’equilibri 
pressupostari i la racionalització de la despesa, 
que han de permetre mantenir el nivell i la 
qualitat dels serveis que dona el municipi. 
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d) Racionalització de la despesa municipal. 
 
Cada cop més, les corporacions municipals 
assumeixen com a pròpies la prestació d’uns 
serveis pels que en principi no hi ha ingressos 
fiscals. Aquesta lloable aspiració implica o bé 
redirigir ingressos finalistes cap altres finalitats o 
augmentar el deute municipal. 
 
Des de SI creiem en la necessitat de conscienciar 
la corporació municipal de que pot tenir allò que 
pot pagar. La nostra administració ha de tenir 
molt clar que és el garant de la cosa pública 
municipal, del bé comú del poble, i que dins el 
nostre tarannà com a país, el nostre futur es 
construirà a base d’esforç, estalvi i comptes clars. 
 
 
c) Gestió responsable de l’endeutament. 
 
Es difícil parlar d’endeutament en genèric, i més 
en el context de la crisi econòmica i perquè de 
resultes de la normativa estatal de reducció del 
dèficit, les decisions municipals en matèria 
d’endeutament estan fortament condicionades. 
Però si que proposem des de SI impulsar el criteri 
de concertar operacions de crèdit i tresoreria 
només amb entitats financeres que hagin 
acreditat polítiques socialment responsables o 
no manifestament contràries als interessos del 
país. 
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PROGRAMA MUNICIPAL MOLINS DE REI 2011-
2015 

 
Introducció 
 
Solidaritat Catalana per la Independència ens 
presentem per primer vegada a unes eleccions 
municipals a Molins de Rei i ho fem amb la 
il·lusió i el convenciment que la vil·la necessita 
una força política regeneradora i nova com la 
nostra. 
 
Conscients de la dificultat que suposa, de 
moment, la impossibilitat de superar l’actual 
marc jurídic i fiscal, que ens escanya com a vila i 
com a país, des de SI ens comprometem a fer tot 
el possible per gestionar adequadament els 
recursos limitats de que el nostre Ajuntament, 
com tants d’altres arreu del país, disposarà 
durant la propera legislatura, lluny de la 
dinàmica d’abundància que el boom immobiliari 
ha portat durant els darrers anys. Per això, cal 
una nova manera de fer política i d’entendre la 
gestió de l’administració municipal, perquè ens 
enfrontem a una etapa molt diferent, 
caracteritzada pel pes d’una crisi econòmica i 
fiscal sense precedents. Però a la vegada, cal 
garantir el manteniment d’uns serveis municipals 
de qualitat i corregir les errades en la planificació 
urbanística que s’han produït en els darrers anys 
a Molins de Rei. També considerem important 
resoldre els dèficits de transparència i 
participació ciutadana, que s’han donat durant el 
darrer mandat, canviant l’estil de govern, fent-lo 
menys arrogant i més amable i proper al ciutadà. 
Però aquesta nova mentalitat política requereix 
persones i opcions polítiques noves, que no 
hagin estat contaminades pels vicis de la política 
municipal dels darrers anys. Resulta evident per 
a tothom que a Molins de Rei estem assistint a 
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un final de cicle i que hi ha opcions polítiques 
que, mitjançant diverses combinacions de 
pactes, s’han mantingut al capdavant de la gestió 
municipal durant massa temps. Des de SI 
considerem que aquestes opcions polítiques no 
poden ser les mateixes que treballin a favor 
l’interès general; creiem que ja és hora de 
canviar i fer entrar aire fresc a l’Ajuntament de 
Molins de Rei, i que això només serà possible si 
la nostra opció aconsegueix entrar amb força al 
Consistori. 
 
Solidaritat Catalana per la Independència 
concorre a aquestes eleccions amb vocació de 
governar; per això hem elaborat el Programa 
Municipal 2011-2015 per a Molins de Rei, 
conscients que podem aportar molt al benestar 
dels nostres conciutadans, assegurant i millorant 
la qualitat dels serveis i fent una gestió adequada 
dels recursos pressupostaris, dit d’una altra 
manera, intentant fer més amb menys. 
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1-URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT. 

 

a) Urbanisme 

 

Pensem que Molins de Rei ha arribat al seu límit 

de creixement urbanístic i ara és el moment 

d’iniciar accions de reordenació i d’adaptació al 

mercat immobiliari.  

Considerem que no és moment de plantejar cap 

nou projecte urbanístic mentre hi hagi habitatges 

buits a la vila. 

Creiem, per exemple, que endegar macro 

projectes urbanístics impulsats des de l’actual 

Ajuntament, com el de “Les Guardioles” (espai 

ubicat entre el carrer Pep Ventura i el barri de 

Riera Bonet), no tenen sentit en una situació de 

crisi com l’actual. A banda de la complexitat 

tècnica que suposa la urbanització de la zona per 

la tipologia del terreny, realment és la pròpia 

situació d’estancament del mercat immobiliari 

qui s’encarrega de fer inviable el projecte en 

aquests moments. 

 

En comptes de fomentar el creixement 

desordenat i caòtic, cal fomentar la rehabilitació 

d’habitatges, en coordinació amb altres 

administracions per oferir incentius i 

desgravacions (aprofitant el pla estatal en curs), 

que a la vegada serveixin per crear ocupació. 

D’altra banda, cal estudiar acuradament la 

disponibilitat dels serveis públics en relació amb 

la demanda de la població i el seu creixement.  
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Molins de Rei no disposa d’un planejament 

urbanístic propi, i és un dels pocs municipis que 

encara es regeix pel Pla General Metropolità de 

1976. Aquesta situació ha permès un descontrol 

en l’acció urbanística del Govern municipal, que 

no ha frenat l’especulació immobiliària ni tan 

sols en els casos de les construccions més 

emblemàtiques de la vila, i fa inajornable 

l’elaboració i aprovació d’un planejament urbà 

propi. Igualment cal un pla de catalogació del 

patrimoni immobiliari històric, que faci possible 

la conservació de les cases que encara no han 

estat enderrocades. 

 

El disseny de places dures al centre de la vila ha 

suposat l’eliminació dels arbres als carrers i la 

seva substitució per ciment i, en el millor dels 

casos, per jardineres que requereixen un 

manteniment continuat i insostenible des del 

punt de vista ecològic. En el cas de la plaça del 

Molí proposem, el trasllat de les plaques 

fotovoltaiques a un altre indret i la creació d’un 

espai arbrat amable amb l’entorn i que afavoreixi 

l’estada de les persones. 

 

Cal afrontar d’una vegada la qüestió pendent de 

la urbanització dels barris de la Rierada i 

Vallpineda. Aquesta actuació s’ha de fer tenint 

en compte, d’una banda, la necessitat de proveir 

de serveis públics com aigua directa, 

clavegueram i carrers asfaltats als veïns afectats, 

però de l’altra l’actual situació de crisi econòmica 

i la impossibilitat de la majoria de veïns 

d’assumir els imports excessivament elevats que 

això comporta. Pensem que s’ha de consensuar 



22 

 

amb els veïns un pla d’acció que permeti 

l’actuació per fases i mica a mica anar resolent el 

problema i que l’administració municipal 

s’impliqui en trobar el finançament necessari que 

eviti que el cost total de la urbanització recaigui 

exclusivament sobre els veïns afectats. 

 

D’altra banda, cal facilitar la connexió immediata 

a la xarxa de clavegueram mitjançant el col·lector 

ja existent i que baixa paral·lel a la riera per a 

tots aquells habitatges en que sigui factible. Es 

important recordar a més, l’existència de gran 

quantitat de pous morts construïts fa anys, molts 

dels quals filtren permanentment, ocasionant 

també un problema ecològic en anar a parar al 

medi ambient els residus líquids. 

 

b) Mobilitat  

 

El trànsit rodat requereix mesures que facilitin 

l’accés al centre de la vila, afavorint  la 

dinamització de l’eix comercial, tant des de 

Molins de Rei com des de les poblacions 

properes. 

 

Es necessari fer un pla de reordenament del 

trànsit rodat, replantejant el sentit o sentits 

d’alguns carrers  (Rafael de Casanova en direcció 

a la plaça de la Creu, evitant els cinc canvis de 

sentit actuals) i/o eliminant semàfors que lluny 

de regular la circulació constitueixen un autèntic 

“tap”. Cal fer compatible les zones per a vianants 

amb la circulació rodada, però dificultar el trànsit 

per tot el centre urbà trasllada la pressió sobre 

d’altres vies sobresaturades com el carrer 
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Verdaguer o el passeig del Terraplè i complica les 

vies d’entrada i sortida de la vila, dificultant que 

vingui gent de fora, amb el conseqüent impacte 

sobre el comerç local, entre d’altres problemes. 

 

L’establiment d’aparcaments de cobrament ha 

de tenir com a objectiu fer possible l’accés de la 

major quantitat de persones a les zones de la vila 

que concentren l’activitat comercial i de serveis. 

No és admissible utilitzar aquesta mesura amb 

finalitat recaptatòria i, per aquest motiu, 

considerem que les tarifes de la zona blava s’han 

de reduir fins a equiparar-les amb les dels 

municipis de la nostra comarca. En aquest mateix 

sentit, cal reconsiderar la conveniència de 

mantenir la zona blava en els barris 

essencialment residencials. 

Proposem recuperar la carretera (avingudes 
Barcelona i València)  com a rambla, que 
incentivi el passeig i l’ús comercial, amb arbrat i 
eixamplament de les voreres. Per això caldria 
planificar el perllongament del  polígon del Pla 
fins a l’autopista. 
 

c)   Habitatge 
 

   Proposem la  realització d’un inventari dels  pisos buits       
de la vila, per tal de realizar un projecte de dinamització 
de l’oferta de lloguer, realitzant activitats de mediació 
per part de l’Ajuntament, que garanteixen  les bones 
maneres  i unes bones condicions i garanties per a 
ambdues parts. 

 
d)     Transport 

 
El tren constitueix el mitjà de transport diari per 
a molts veïns i veïnes i també per a moltes 
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persones de les poblacions properes. Per afavorir 
el seu ús, proposem demanar a Renfe un accés 
directe a l’estació des del carrer Sant Antoni 
Maria Claret.  
 
La inclusió de Molins de Rei a la zona 2 dels 
sistema tarifari integrat suposa un greuge 
respecte a poblacions molt properes, amb un 
increment considerable del cost del preu dels 
bitllets. Per tant, cal negociar amb l’Autoritat 
Metropolitana de Transport (ATM) una 
modificació de la divisió territorial, per tal que 
Molins de Rei quedi inclosa a la zona 1. 
 
Paral·lelament és necessària la ubicació de zones 
d’aparcament gratuït, que permetin deixar el 
vehicle durant estades més o menys 
perllongades, també com a manera d’incentivar 
l’ús del transport públic, en particular el tren. 
  
El servei d’autobús urbà s’ha d’adaptar a les 
necessitats reals dels vilatans que no es poden 
desplaçar en vehicle privat, en particular els dies 
festius en els que està obert el servei d’urgències 
del CAP. També considerem necessari 
incrementar la freqüència de pas de l’autobús 
que uneix els barris de muntanya amb el centre 
de la vila, tenint en compte en particular als 
estudiants que es desplacen a la Universitat 
Autònoma de Barcelona des de l’estació de La 
Floresta. 
 

e) Medi ambient i salut de les persones 

 

Salut de les persones 

L’entorn de Molins de Rei està amenaçat per 

diferents instal·lacions amb emissions 

potencialment perilloses, com ara les cimenteres 

Sanson i Molins i la deixalleria de ferralla de Sant 
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Andreu de la Barca. Proposem encarregar un 

estudi d’impacte ambiental i de seguiment 

permanent coordinat amb les poblacions veïnes 

que comparteixen els riscos potencials. 

 

La instal·lació massiva d’antenes de telefonia 

mòbil s’ha realitzat sense cap criteri municipal 

que considerés la protecció de les persones 

especialment vulnerables. Proposem l’aprovació 

d’una normativa municipal específica per a 

aquestes instal·lacions que estableixi zones de 

perímetre d’exclusió per a determinades 

activitats com ara els centres escolars i sanitaris. 

 

Cal instar l’autoritat competent, això és el 

Ministeri de Foment a instal·lar barreres 

acústiques al llarg de tram de les autopistes B-23 

i AP-2 que afecta els barris de Molins de Rei, per 

esmorteir l’impacte i les molèsties que l’intens 

trànsit causa als veïns de la zona. Igualment, cal 

reclamar la instal·lació d’aquest tipus de barreres 

al llarg del recorregut de la via del tren per la 

vila. 

 

Parc de Collserola 

 

El parc de Collserola constitueix un actiu 

mediambiental fonamental de Molins de Rei que 

serveix d’esbarjo i de zona d’enllaç amb els barris 

de muntanya. La participació del municipi en el 

Consorci que regula el parc natural ha de 

permetre instar les accions necessàries per al 

manteniment de l’ecosistema, com ara la neteja 

del bosc i sotabosc, col·laborant si és el cas amb 

els propietaris forestals privats. Igualment, cal 
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instar un pla de protecció forestal contra 

incendis, amb un perímetre de seguretat al 

voltant dels nuclis habitats. 

 

Al bosc de Collserola i dins el terme de Molins de 

Rei, s’hi amunteguen encara molta massa 

forestal caiguda, a conseqüència de la ventada 

de gener del 2009 i de la nevada de març del 

2010, que és necessari retirar. Les actuacions 

dutes a terme per la Generalitat durant l’any 

passat i principis d’aquest han permès una neteja 

important, però encara insuficient, amb l’evident 

risc d’incendi que això comporta; i en aquest 

sentit, cal assegurar la neteja dels camins d’accés 

per ésser utilitzats cas d’emergència. 

L’Ajuntament de Molins de Rei ha de col·laborar 

amb les institucions implicades, per tal que 

aquestes actuacions es duguin a terme sense 

retards. 

 

Aiguamolls 

 

La rehabilitació dels aiguamolls del riu Llobregat 

va representar una acció important per a la 

recuperació d’aquest espai per a l’ús dels 

molinencs, que requereix un manteniment per 

arranjar el seu estat actual de degradació.  

 

Agricultura 

 

Molins de Rei ha estat històricament una vila 

amb una important activitat agrícola, de la que 

encara es mantenen algunes explotacions. Tenint 

en compte que actualment hi ha una demanda 

creixent de productes ecològics de proximitat, 
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pensem que cal potenciar aquesta activitat, 

fomentant si és el cas la reconversió cap a aquest 

tipus d’agricultura. 

 

2. HISENDA, POLÍTICA ECONÒMICA I ACTIVITAT 

MUNICIPAL 

 

a) Hisenda i política econòmica 

-Introducció 

La situació actual de crisi econòmica i d’espoli 

fiscal al què està sotmesa Catalunya, així com el 

sistema deficient de finançament de les hisendes 

locals, obliguen l’Administració municipal a 

modificar la dinàmica actual i prendre mesures 

de contenció de la despesa, fomentant 

l’austeritat i evitant el malbaratament dels 

recursos públics. 

 

Per tal de conèixer l’estat real de les finances 

municipals, creiem necessari realitzar auditories 

comptables que donin informació real i suficient 

a partir de les quals es puguin planificar les línies 

d’actuació per part de l’Ajuntament. 

 

Reactivació econòmica 

 

Totes les accions de l’Ajuntament conduents a la 

instal·lació de noves empreses o negocis a la vila 

s’han de realitzar amb la màxima celeritat 

(llicències d’obra, d’activitat econòmica, etc.), 

per tal d’incentivar l’activitat econòmica. 

 

 

 

 



28 

 

 

Proveïdors i contractistes 

 

Cal que l’Ajuntament sigui acurat en el 

compliment de les seves obligacions 

econòmiques cap a ciutadans i proveïdors, 

donant compliment de manera estricta a la Llei 

de morositat, fins arribar al pagament en un 

període màxim de trenta dies. 

 

Bonificacions 

 

La crisi econòmica que estem patim està 

castigant moltes famílies que han vist reduïts els 

seus ingressos econòmics i no poden fer front a 

les seves despeses ordinàries. Un col·lectiu 

especialment vulnerable és el dels aturats de 

llarga durada, per als quals proposem una línia 

de bonificacions sobre els impostos municipals 

(IBI i taxes municipals). 

 

Fira de a Candelera 

 

Per a seva tradició i l’impacte sobre l’economia 

de la vila, la Fira de la Candelera constitueix un 

esdeveniment en la vida social, cultural i 

comercial de Molins de Rei. Cal seguir impulsar 

totes les activitats que afavoreixen la seva 

continuïtat, incrementant si s’escau la seva 

publicitat com a fira d’àmbit nacional. 

 

b) Activitat municipal 
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Participació ciutadana 

 

La participació ciutadana ha d’esdevenir un 

element substancial i habitual en el 

funcionament de la política municipal. Per fer-ho 

efectiu proposem l’organització de consultes 

populars quan s’hagi de prendre decisions 

importants per a la vila. 

 

Defensor del ciutadà 

 

Cal establir un canal d’accés directe dels 

ciutadans i ciutadanes amb l’Ajuntament, que 

garanteixi la celeritat en la tramitació del 

procediments establerts, així com la resposta a 

qualsevol comunicació, queixa o suggeriment en 

un termini màxim de trenta dies. Per tal de fer 

possible aquesta garantia, proposem la creació 

de la figura del “defensor del ciutadà”, que ha 

d’exercir el seu càrrec amb independència. 

 

 

Publicitat institucional 

 

Cal limitar substancialment les despeses en 

publicitat i informació municipal, aplicant criteris 

d’austeritat en les diferents publicacions que fa 

l’Ajuntament, en particular en períodes 

preelectorals. Potenciarem l’ús de la tecnologia 

digital per tal de substituir progressivament les 

edicions en paper. 
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Retribucions dels càrrecs públics 

 

La dedicació a la vida pública no ha d’esdevenir 

un mitjà de vida definitiu de les persones 

dedicades a la política, ni ha de servir mai 

d’enriquiment personal. Les persones amb 

responsabilitat pública han d’exercir el càrrec 

amb la màxima transparència. Nosaltres 

proposem que l’alcalde i els regidors amb 

dedicació exclusiva facin pública la seva 

declaració de béns a l’inici i a la finalització del 

seu mandat.  

 

La retribució de l’alcalde s’ha de correspondre a 

la importància de les seves responsabilitats i, per 

tant, ha de ser digna. Per la seva banda, la 

retribució dels regidors amb dedicació exclusiva 

ha de ser, com a molt, del 75 per cent de la de 

l’alcalde.  

 

 

3. SERVEIS A LES PERSONES, CULTURA I 

ESPORTS 

 

a) Sanitat 

 

Les prestacions sanitàries, com moltes altres 

assistencials, estan patint els efectes de l’espoli 

fiscal amb retallades que poden posar en perill la 

qualitat assistencial. En aquesta situació pensem 

que per a molts molinencs i molinenques la 

ubicació del nou ambulatori ha suposat un 

perjudici per a les persones sense vehicle 

particular. No hi ha ni tan sols aparcament de 
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vehicles per als pacients, tot i estar en una zona 

amb espais suficients. 

 

Paradoxalment el nou edifici, d’un cost de quasi 

4 milions d’euros i de manteniment més car, s’ha 

acompanyat de la supressió del servei mèdic 

d’urgències nocturnes.  Rebutgem obertament 

aquests criteris de decisió política, que fan 

prevaldre la construcció d’edificis nous en 

detriment dels serveis a les persones, per aquest 

motiu pensem que cal reclamar la recuperació 

del servei d’urgències nocturnes a Molins de Rei.  

 

En aquesta línia d’assistència a les persones, 

també sol·licitem la instal·lació d’un servei 

d’ambulàncies permanent a la vila, atès que el 

temps de desplaçament d’un vehicle medicalitzat 

des d’un altre municipi retarda la prestació de 

serveis mèdics que poden resultar vitals per a les 

persones. Proposem, amb aquesta finalitat, que 

s’utilitzi l’aparcament de l’antic ambulatori. 

 

b) Ensenyament 

 

És necessari revisar l’entorn de les escoles 

bressol municipals i la seva ubicació, tenint en 

compte la contaminació acústica i les antenes de 

telefonía pròximes, en determinats casos. 

 

Cal assegurar el compromís per part del 

Departament d’ensenyament del compliment de 

la doble línia de primària per a aquells centres 

escolars de Molins de Rei que l’hagin adoptat. 
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D’altra banda, és imprescindible i inajornable la 

construcció del nou IES Lluís de Requesens per 

part de la Generalitat de Catalunya, ja que la no 

realització del projecte, d’una banda, i la 

conseqüent desinversió en el centre actual de 

l’altre està perjudicant les expectatives de futur 

de l’ensenyament secundari a Molins de Rei. 

 

Finalment, cal instar la Generalitat per tal 

d’aconseguir una línia de batxillerat artístic a 

Molins de Rei, que eviti que els estudiants 

molinencs que vulguin cursar aquesta 

especialitat s’hagin de traslladar a Martorell. 

 

Cal fomentar els tallers de formació que 

s’imparteixen al Molí, per tal de millorar les 

condicions del local i augmentar la qualitat de la 

seva formació, que afavoreixin la inserció en el 

mercat laboral dels joves que assisteixen. 

 

c) Acció social  
 

Considerem que cal potenciar el treball en xarxa i 

fer més pròxims els serveis socials, així com fer 

un estudi general de la xarxa comarcal de serveis 

socials, i valorar si convindria ubicar-los a la vila. 

Amb aquesta finalitat, proposem arreglar i 

optimitzar l’ús dels espais que han quedat buits i 

disponibles a l’antic ambulatori, per atraure 

serveis d’àmbit comarcal, que afavoreixin la 

proximitat en la prestació dels serveis als 

ciutadans. 

Cal potenciar el treball en xarxa a través de trobades 
regulars ( o mesa permanent ) entre representants de 
sanitat, ensenyament i serveis socials, amb la voluntat 
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d’optimitzar recursos i fer un seguiment integral de les 
necessitats individuals i col·lectives dels ciutadans de 
Molins de Rei. 
 

d) Joventut 

Proposem crear espais de reunió i lleure juvenil, 
aprofitant espais existent, com ara  la Federació 
Obrera . 

 
Caldria crear una “coordinadora” de les diverses 
entitats i col·lectius de la vila, on estiguin representats 
el joves dels diversos barris i dels col·lectius 
immigrants. 
 
També proposem la creació d’una figura de contacte 
permanent des de l’Ajuntament amb la “coordinadora” 
de joves” per tal que puguin opinar i participar en 
decisions i projectes que afectin la vila. 

 
e) Gent gran 
 
Arribar a un acord de conveni amb la Generalitat a fi de 
construir una nova llar d’avis. Concertar acords de 
col.laboració amb entitats privades per augmentar 
l’oferta de residències per a la gent gran 
 
 
 

d)     Policia de barri 

 

En la línia de fer més proper el servei de guàrdia 

urbana a les persones, proposem la creació de la 

figura del policia de barri, que ha de conèixer la 

realitat i necessitat de les diferents barriades de 

Molins de Rei. 
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e) Cultura 

La promoció de la cultura és un eix fonamental 

de l’ideari de Solidaritat Catalana per a la 

Independència. Per aquesta raó, pensem que el 

pressupost de cultura no s’ha de reduir, però que 

el seu ús s’ha de vincular a activitats i programes 

concrets que afavoreixin el gaudi de la majoria 

de les persones. 

 

-Biblioteca i ludoteques 

 

La biblioteca és un espai que s’ha adaptat a les 

necessitats dels molinencs amb la utilització de 

noves tecnologies i amb activitats d’incentivació 

de la lectura dels més menuts. Les seves 

dimensions s’han quedat petites i cal ampliar les 

seves instal·lacions. Amb aquesta finalitat creiem 

que cal aprofitar els espais disponibles a la vila, 

en comptes de proposar obres faraòniques de 

difícil execució i poc realistes en les 

circumstàncies actuals de crisi econòmica. 

 

Les ludoteques realitzen activitats per als nens i 

nenes de Molins de Rei que organitzen el seu 

temps de lleure, i presten un servei cultural i 

educatiu de foment de la seva autonomia i sentit 

cívic. Una alternativa per incrementar aquest 

servei és la utilització de figures de prestació 

concertada amb entitats privades. 

 

-Festa Major 

 

La Festa Major constitueix un esdeveniment 

emblemàtic arrelat a la cultura popular de la vila. 

La seva organització és un moment idoni per fer 
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efectiva la participació ciutadana i recuperar 

l’esperit i la il·lusió col·lectiva dels temps de la 

recuperació democràtica. Cal gestionar-ne el 

pressupost amb criteris diferents, assegurant la 

realització d’actes d’expressió de cultura 

popular, i també d’esdeveniments i espectacles 

de qualitat. 

 

-Federació Obrera 

 

La Federació Obrera ha de ser el gran centre 

cultural i cívic de referència que Molins de Rei 

necessita, al servei d’entitats i associacions, 

joves, gent gran, etc. Es evident que caldrà 

trobar la fórmula per a què les entitats i usuaris 

de les seves instal·lacions puguin també 

coparticipar en la seva gestió. 

 

-Noves tecnologies 

 

Les noves tecnologies s’han convertit en un fet 

quotidià del qual en fan ús cada dia més 

persones i, per aquest motiu, cal ampliar l’abast 

de les zones wifi en espais públics, com parcs, 

piscina, poliesportiu municipal, escola de música, 

ambulatori o Federació Obrera. 

 

-Projecció turística cultural 

 

Cal traslladar a la pràctica la voluntat política en 

relació al Museu i dotar pressupostàriament el 

trasllat a Ca n’Ametller, a fi que esdevingui una 

realitat molt abans d’acabar la propera 

legislatura. El museu a Ca n’Ametller, amb 

entrada per la plaça de l’Ajuntament i dotat dels 
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mitjans audiovisuals dels museus d’avui en dia,  

seria la ubicació ideal per a la seva promoció, 

que contribuiria a estimular la sempre oblidada 

projecció turística de Molins de Rei. 

 

En aquest sentit, proposem l’establiment d’una 

ruta turística amb origen i final al futur museu de 

ca n’Ametller, que inclogui visites guiades per als 

punts d’interès històric i arqueològic de la vila 

(Palau dels Requesens, Castell Ciuró, etc.), i que 

no oblidi els llocs de memòria històrica, com 

s’especifica en la introducció del present 

programa. 

 

g) Esports 

 

         Nous usos i instal·lacions 

 

A Molins de Rei l’esport s’ha convertit en una 

pràctica habitual en totes les franges d’edat, del 

que resulta un benefici directe per a la salut de 

les persones. Tot i l’ampliació dels equipaments 

dels darrers anys, creiem que cal fer front a la 

demanda de nous esports, com ara el tennis o 

l’atletisme, habilitant espais per a la seva 

pràctica (en aquest darrer cas caldria estudiar la 

possibilitat de construcció d’una pista de 200 mts 

a la part baixa de Riera Nova, que permeti la 

pràctica d’aquest esport en condicions).    

 

-Organització d’usos i horaris 

 

No sempre és necessària la construcció de nous 

equipaments, sinó que es poden utilitzar 

instal·lacions esportives o escolars ja existents. El 
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que és important és  assegurar l’accès a l’esport 

a tothom i evitar exclusions per causa de 

situacions “d’overbooking” o horaris 

d’entrenament que fan difícil de compaginar per 

a molts nois i noies la pràctica d’un esport amb 

els estudis. A aquest efecte, caldria revisar els 

usos i horaris del Pavelló municipal per tal 

d’assegurar que cap nen/a, noi/a es queda sense 

practicar el seu esport favorit per qüestió 

d’horaris o de manca de places. 

 

-Promoció de l’activitat esportiva 

 

Amb la intenció d’atraure esportistes de fora de 

la vila i ser un referent en la pràctica esportiva de 

la comarca, proposem la creació de tornejos dels 

diversos esports federats que es practiquen a 

Molins de Rei. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 


