B C N C O N T E N T FA C T O RY

/ 183

MOLINS DE REI

184 /

A N U A R I 2 0 1 9 E L L L O B R E G AT

CRONOLOGÍA DE 2018
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Cementos Molins alcanza los 20 millones de euros
de beneficio neto este trimestre

Junio
Una chica denuncia que fue violada en grupo a la
salida de una discoteca del municipio
Julio

Una plataforma sobre el Llobregat conecta Molins y
Sant Feliu con Sant Vicenç
Agosto
Septiembre
Octubre
Octubre
Los vecinos pagarán lo mismo en transporte que los
de la primera corona metropolitana
Noviembre
La ‘coradella’ de Molins de Rei escogida como el

MOLINS DE REI, EN CIFRAS

P

or lo general, Molins de Rei tiene una deuda relativamente alta, con un ratio siempre por encima
del 50% en la última década. Actualemente de
registra un ratio de deuda del 51%, el más bajo en los
últimos 10 años, con un importe de 14,7 millones €.
En cuestión de pago a proveedores en el primer
trimestre de 2018 el periodo medio de pago se encuentra 17 días por encima del periodo legal. Además se
observa que el importe pendiente de pago se ha logrado
reducir a menos de la mitad desde medaidos de 2017.
El mayor incremento en política de gasto se ha registrado en a la deuda pública, posicionandola como
mayor inversión del ayuntamiento. Asimismo se observa una reducción en cuanto a gastos en Urbanismo y
Vivienda de 150.000 €. y de 240.000 € en Bienestar
comunitario.
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plato favorito de los catalanes de 2018
Inundaciones de aparcamientos y tiendas en las calles
Molí y Rubió i Ors de Molins por las fuertes lluvias
La consellera Artadi visita la plaza del 1-O de Molins
Diciembre
Una regidora de ERC de Molins denuncia una agresión machista por parte de un compañero

Resultados de las eleccions municipales
de 2015 en Molins de Rei
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BALANÇ DE MANDAT
Respon Joan Ramon Casals, alcalde (PDeCAT)

“Abans d’acabar al mandat
haurem rehabilitat la façana i
teulada del Palau de Requesens”
- Quins han estat els principals projectes que s’han portat a terme durant aquesta legislatura?

- Des del punt de vista d’equipaments s’han fet projectes importants: un nou institut, la nova oficina d’Atenció
Ciutadana, la reforma i ampliació del Museu Municipal,
la segona fase de la zona esportiva Ricard Ginebreda,
hem habilitat noves zones d’aparcament... a més també
s’ha començat a desenvolupar-se el futur barri de Les
Guardioles, on en pocs mesos es construiran els primers
habitatges a preu social, i hem tancat l’acord per construir
una residència per a la gent gran.
Hi ha altres coses que també cal destacar: hem dotat de WIFI gratuït el centre de la Vila, hem publicat
una guia amb tots els ajuts municipals, hem renovat el
servei de neteja viària i de manteniment del verd urbà,
hem impulsat molts processos participatius que han estat molt ben acollits, hem donat ajuts a emprenedors i
a empreses per contractar persones en situació d’atur,
hem fet un Pla de Protecció del Patrimoni... I el que és
més important, ens hem situat al capdavant dels ajuntaments que més diners destinen a polítiques socials i dels
que més han reduït l’atur.

- Hi haurà cap projecte que es porti a terme o es finalitzi
en el que queda abans de les eleccions municipals?

- N’hi ha alguns. El més important, sense cap mena de
dubte és la nova biblioteca. És un equipament estratègic,
que s’inaugurarà a finals d’any o començaments del 2019
i que multiplica per 4 l’espai que teníem fins ara. A més, el
projecte ens ha permès recuperar l’antic edifici del Molí,
una antiga fàbrica tèxtil que ara torna a revaloritzar-se per
convertir-se en l’epicentre de l’activitat cultural. També
aprofitarem l’oportunitat per reformar tot el seu entorn.
Parlant de patrimoni abans d’acabar el mandat també haurem rehabilitat la façana i la teulada del Palau de
Requesens, un edifici gòtic catalogat com a bé cultural
d’interès nacional per la Generalitat de Catalunya. La finalització del projecte de la zona esportiva Ricard Ginebreda amb dependències per l’escalada i la gimnàstica, i
la creació d’horts urbans just al costat seran altres novetats que la gent de Molins de Rei podrà veure ben aviat.
Abans d’acabar el mandat també realitzarem el procés participatiu per decidir com ha de ser la mobilitat al
centre de la vila; allotjarem algunes entitats esportives a
l’antic IES Lluís de Requesens i llençarem la nova pàgina

web de l’Ajuntament, amb noves funcionalitats i totalment adaptada als dispositius mòbils.
- Què quedarà sense fer-se?

- La reforma de la Carretera és un projecte plurianual, que
haurà de començar al 2019 i que s’allargarà molts mesos,
atès que afecta al principal eix viari de la vila. Ja sabíem
que no es podria executar en aquest mandat.
Tampoc ens donarà temps per fer les reformes del
carrer Pi i Margall ni del parc Pont de la Cadena, més
coneguda com la plaça de les palmeres.
- Repeteix com a candidata?

- No repeteixo.

ENQUESTA OPOSICIÓ
Respon Xavi Paz, portaveu del PSC

“La trencadissa del pacte
entre PSC i Convergència
va ser molt dolenta”
-Com valora la tasca del govern municipal en aquesta legislatura?

Qualsevol valoració d’aquest mandat municipal (20152019) passa per qualificar com molt dolenta la trencadissa del pacte municipal entre el PSC i Convergència,
com a conseqüència de la decisió unilateral de Convergència. Una decisió fonamentada en la política nacional
i en cap cas en la bona salut i el compliment del pacte
local signat al juny del 2015 pels dos partits polítics.
Aquesta decisió va comportar trencar un Govern municipal ben valorat i que funcionava i va provocar una paràlisi del projecte municipal que s’estava portant a terme.
-Ha implementat o aprovat l’equip de govern alguna
proposta seva? Quina/es?

L’essència del que s’ha fet els darrers anys, del projecte municipal portat a terme en el periode 2015-2019 és
fruit del Pla d’acció municipal impulsat i aprovat pel
PSC i Convergència.
La permanent millora de l’espai urbà, la nova Biblioteca municipal a l’edifici del Molí, la finalització de
la remodelació de la zona esportiva Ricard Ginebreda,
l’experiència dels pressupostos participatius, la remodelació de la carretera o l’aprovació dels plans de salut,
el projecte educatiu de Vila, el pla de cooperació o la
constitució del Consell d’infants són tot mesures dutes
a terme en aquest mandat i impulsades pel PSC, mentre
va estar en el Govern municipal
-Especifiqui tres decisions o mesures encertades del
govern municipal en aquesta legislatura.

Cal distingir entre el full de ruta clar, explicable i coherent del govern municipal format pel PSC i Convergència i el Govern de la CUP, ERC i Convergència, caracteritzat per les incoherències de qui afirmava unes
qüestions a l’oposició i feia unes altres al Govern.

La política amb aquest nou Govern ha perdut credibilitat.
-Quina nota posaria a l’equip de govern?

L’actual Govern (format per la CUP, ERC i Convergència) no aconsegueix aprovar. Incompleix les seves mesures més que estètiques i ha bloquejat o endarrerit els
projectes que ja estaven aprovats per l’anterior Govern
(format per PSC i Convergència).

