
 
 
 
 

Pacte de Govern 
 

En aquest document intentem resumir les actuacions destacades que es 
pretenen fer de forma prioritària en el proper any i mig, abans del final del 

mandat 
 
 
Estructura política 

Reduir un 10% el sou en dedicació exclusiva dels regidors de govern, alcaldia i 
el component variable per regidor de les subvencions a grups municipals. La 
reducció a càrrecs de confiança serà d’un 5%. 

Atorgar les funcions de directors de servei a treballadors i treballadores de 
l’ajuntament i no a càrrecs de confiança per a les àrees de DIPEL i ESG. A ASP, 
es mantindrà l’actual fins a 29 de gener, i mentrestant s’estudiarà la possibilitat 
de fer el mateix. Si no fos possible, s’engegaria una comissió transparent per 
elegir director d’àrea. 

Això representa un 22% respecte l’estructura política a 31 de Juliol, uns 
140.000€. Si finalment la direcció de serveis d’ASP deixa de ser considerada 
càrrec de confiança, la reducció seria d’un 29%. 

Treballar per l’horitzontalització de l’estructura de l’administració. També per 
reduir la diferència entre salaris màxims i mínims.  

 

Participació 

Engegar un procés participatiu que acabi amb una consulta sobre la 
peatonalització del centre vila el segon semestre de 2018. 

Tornar a engegar i reformular, si s’escau, les taules de participació i anàlisi 
aturades: Consell de seguiment de la Crisi Econòmica, Taula local per 
l’Habitatge, etc. 
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Portar els plens municipals a tots els barris: iniciar la rotació de la sessió de 
plens. Tornar a difondre i fomentar la comunicació amb regidories de barri. 
Retransmetre els plens en directe també via web i oferir-la als mitjans locals.  

Crear una comissió que vetlli per la utilitat social i neutralitat de la revista 
municipal “Balcó de la Vila”. 

Aprovar un Reglament Orgànic Municipal (ROM) abans de finalitzar la 
legislatura. 

Avançar en la digitalització de la documentació administrativa i per l’ús de 
formats oberts, la millora de la web municipal. 

Millorar els Pressupostos Participatius de barri, encarant-los cap a Plans de 
Barri. 

Aprovar el pla d’equipaments dins el 1r trimestre de 2018 

Crear un pla/reglament de participació 

 

Cultura i associacionisme 

Revitalitzar la música i cultura al carrer. Potenciar l’art urbà. Impulsar un pla de 
festes de barri i carrers per festa major. 

Trencar barreres logístiques de l’activitat sociocultural: transport de taules i 
cadires, punts de llum, estudiar crear glorietes/espais coberts en cas de pluja i 
recuperar la possibilitat de fer actes de molt gran format, tenint en ment la 
reforma de la pista vella del poliesportiu.  

Dignificar la Memòria històrica de la Federació Obrera 

Crear una Agenda Cultural 2.0, tant en línia com en paper 

Tornar a obrir el debat sobre l’espai cultural i juvenil Mariona 
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Fer un pla de participació i associació. Estudiar la càrrega dels equipaments 
socioculturals i de les places i carrers.  

Joventut 

Tornar a obrir el debat sobre l’espai cultural i juvenil Mariona 

Realitzar campanyes per apoderar les els joves en la lluita contra les agressions 
masclistes i LGTBIfòbiques, el consum de drogues alienants i la precarietat 
laboral. 

 

Medi Ambient 

Ajuntar en una sola regidoria Medi Ambient, Aigua, Residus, Protecció i Benestar 
Animal i Salut Pública. 

Redacció d’un pla contra el canvi climàtic per un futur sostenible de Molins de 
Rei. 

Fer campanyes de conscienciació sobre la generació de residus, millorar la 
fracció de separació. 

Vetllar pels drets dels animals: Sant Antoni-Tres Tombs (prohibir sobrecàrrega i 
evitar trams de patiment) i Fira (anul·lar l’ús recreatiu d’animals). Vetllar també 
pels animals en finques rurals i domèstiques. 

Desenvolupar el PepNat (Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del 
Paisatge) per Collserola i vetllar per la protecció de les espècies, estudiar la 
creació de passos per protegir la riera de Vallvidrera. 

Eliminació de les pèrgoles fotovoltàiques. Intentar el reciclatge dels panells 
fotovoltaics. 

Redactar el pla director del clavegueram. 
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Redactar un pla de reducció de consum d’aigua i de fonts alternatives de 
subministrament. 

Invertir com a mínim el 25% del cànon municipal d’aigua en el mateix servei. 

 

Serveis Municipals - Regidoria de Municipalitzacions 

Realitzar una gran auditoria tecno-econòmica per valorar la remunicipalització 
dels serveis externalitzats abans d’acabar la legislatura i incloure clàusules 
socials en properes contractacions públiques.  

Fiscalitzar els contractes de serveis municipals externalitzats i execució executar 
les clàusules de sanció (incompliment drets laborals i de la qualitat del servei). 

Crear les estructures i el múscul municipal necessaris i imprescindibles per 
municipalitzar el servei de biomassa tant aviat com sigui possible. Aquesta 
estructura i múscul ha de permetre també municipalitzar altres serveis a mesura 
que es consideri adequat. 

 

Igualtat i Feminisme 

Aprofundir amb un pla municipal contra les agressions masclistes.  

Potenciar els vincles entre la regidoria i els moviments feministes de Molins de 
Rei. 

Crear el pla municipal per les llibertats de les persones LGTBI. 

 

Serveis socials - Gent gran 

Millorar i fer pública la Carta de Serveis socials, per donar-los a conèixer a tota la                
població. 
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Dotar de més recursos el personal d’atenció, també per afrontar un increment de             
demanda gràcies a la Tarifació Social. 

Iniciar la construcció de la nova Residència per a la Gent Gran. 

 

 

Habitatge 

Recuperar la taula local d’Habitatge. 

Recuperar l’estudi sobre pisos buits tancats per especular i posar pressió fiscal            
per tornar-los al mercat del lloguer 

Prioritzar la creació de pisos de lloguer social davant dels de venda, com a únic               
model capaç d’incidir en la població que més en necessita. Transmetre-ho també            
a l’IMPSOL. 

Iniciar promocions d’habitatge públic de l’ajuntament Ajuntament, ja siguin         
models de Tinença intermèdia (per exemple, cessió d’ús) o preferentment de           
lloguer social.  

 

Mobilitat 

Crear bosses d’aparcaments per reduir la presència de cotxes i contaminació per            
pol·lució i soroll dins del poble.  

Engegar un procés participatiu que acabi amb una consulta sobre la           
peatonalització del centre vila el segon semestre de 2018. 

Crear una ordenança que reguli l’aparcament de motocicletes. 
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Educació 

Tirar endavant el Pla Educatiu de Vila. 

Impulsar un pla per la socialització i gratuitat dels llibres de text. 

 

Esports 

Estudi tècnic per la reforma de la pista vella del poliesportiu. 

Racionalització horaris pràctica esportiva. Estudiar proposta pistes en nau 
industrial i adaptar més patis de les escoles.  

Potenciar l’esport base i la igualtat entre gèneres.  

 

Pressupostos i Ordenances 

Realitzar l’aprovació de pressupostos i ordenances fiscals conjuntament i 
posterior a una exposició i debats públics. 

Tarifació social progressiva: establir nous llindars per sobre del 50% en serveis 
en què la “tarifació social” ja està implantada (escoles bressol, escola de 
música...). 

Aplicar trams diferenciats més significatius en el cobrament d’IBI a grans 
superfícies comercials, i augmentar la pressió fiscal a locals i pisos en desús. 

Començar a treballar amb entitats d'estalvi cooperatives i amb la banca ètica. 
Aprofundir amb el conveni amb cooperatives i banques ètiques i estudiar-ne 
ampliacions i millores. 

 

Comerç, ocupació i cooperativisme 
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Començar a treballar un pla de promoció del treball cooperatiu i economia social 
i solidària. 

Elaborar una guia pública des de l'Ajuntament que incentivi els ciutadans a 
canviar consums de grans multinacionals per projectes de proximitat, 
cooperatius, del territori, democràtics i respectuosos amb el medi ambient. 

Incrementar els plans d’ocupació propis a un any de durada en lloc dels 6 mesos 
normalitzats a dia d'avui, i garantir les condicions laborals equivalents a les de la 
plantilla de l’Ajuntament. 

Garantir que les treballadores beneficiades per la contractació subvencionada 
per l’ajuntament cobrin com a mínim per conveni del sector. 

Pla de dinamització de locals buits. 

Crear un servei d’assessorament sobre drets laborals per a treballadors i 
treballadores. 

Incrementar el suport al comerç de proximitat a la vila, ajudant a un millor i més                
sostenible accés als nuclis comercials, i augmentant o facilitant els aparcaments           
de rotació. 

 

Fira 

Crear un espai a la fira per l’economia social i solidària, i un espai per l’intercanvi 
de bens i serveis, desvinculat del consum. 

Ampliar l’oferta musical i promoure altres activitats culturals (circ, teatre, dansa...) 
al carrer durant la Fira. Aposta per la qualitat i per ampliar el temps d'estada dels 
visitants a la nostra vila. 

 

Inversions 
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Garantir la finalització de les obres de la Biblioteca al Molí. 

Iniciar les obres de l’avinguda de Barcelona i de València. 

Garantir el finançament per acabar les obres de la 3a fase del Ricard Ginebreda. 

Treure les plaques solars de la Plaça del Molí, i convertir-la en un espai de gaudi                
públic i per activitats culturals. 

Iniciar la reforma de la façana del Palau de Requesens 

Reformar el parc Pont de la Cadena - Crear un espai infantil, adaptat a diferents               
edats, i lúdic de referència. 

Millorar el camí del Riu. 

Posar en funcionament l’edifici de l’antic IES Lluís de Requesens, per a usos             
diversos per a entitats i formatius. 
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