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Editorial

Mà estesa, puny tancat.
En les passades eleccions al Parlament de
Catalunya, la CUP va assolir 126.219 vots
que van servir per plantar tres diputats a
l’hemicicle, i que suposen una bona empenta
al projecte d’Unitat Popular. Un projecte que
arrela en la diversitat del país, i aquesta és una
de les conclusions positives que podem extreure:
la CUP va fer bons resultats en entorns rurals, en
ciutats mitjanes i també, i semblava més difícil,
a l’àrea metropolitana. La triple resposta a la
dominació nacional, les retallades i la involució
democràtica aconsegueix connectar amb
un sector gens menyspreable de les classes
populars catalanes.
Davant nostre tenim importants reptes. El primer d’ells és encaixar el ritme creixent dels esdeveniments
polítics amb la nostra organització assembleària. És a dir, vehicular les decisions polítiques de
tal manera que siguin el màxim de participades per la nostra militància i el nostre entorn més
proper. És una qüestió complexa, però no se’ns acut una altra manera millor de combatre l’excessiva
professionalització de la política i alhora fomentar la transparència i la socialització del nostre projecte.
Alhora hem de donar resposta als esdeveniments que agiten la nostra societat. Ens hem compromès
a estar a l’alçada de totes les persones crítiques i esperançades amb una opció que aporti continguts
de transformació social al procés independentista que vivim; que destapi corrupteles; que assenyali els
culpables de la crisi; que assumeixi la lluita per la igualtat de gènere com una prioritat social; que defensi
els interessos del 99% de la societat i no de minories privilegiades; que vagi més enllà de les respostes
parcials i posi les bases per superar el sistema capitalista, raó última de la situació d’atur i pobresa que
estem vivint. Que empenyi, en definitiva, cap a una alternativa global, política i econòmica, basada
en uns Països Catalans lliures i socialment justos, dins una Europa dels pobles.

Per això treballarem amb mà estesa en el procés independentista, que ens ha de permetre
posar les bases d’una nova societat; i amb el puny tancat contra les agressions neoliberals
que ens castiguen com a classes populars.

és notícia...
La CUP Molins, el CEPA i Forum XXI organitzem una xerrada sobre l’Estratègia Catalana del
Residu Zero, el tractament de residus a Molins i el sistema del Porta a Porta. L’acte tindrà lloc el
proper 6 de febrer a 2/4 de 9 del vespre (20,30h) a la seu del Forum XXI (C/. Jacint Verdaguer, 95.
1r 2a). Hi intervindran: Joan Salabert, membre del CEPA, Antoni Ferran, tècnic de medi ambient,
Enric Coll, membre de la comissió tècnica de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida
Selectiva Porta a Porta.

L’alcalde de Celrà (Gironès) i militant de la CUP, Dani Cornellà, ha advertit que des de l’Ajuntament
“desobeiran” qualsevol sentència que vagi contra declaracions independentistes. Ho ha dit en
resposta al recurs de la Delegació de l’Estat que impugna l’acord del Ple pel qual es declarava el
municipi territori lliure i sobirà. L’equip de govern, format per la CUP i ICelrà, ha organitzat un acte
en suport dels gairebé 200 municipis del Principat que han aprovat declaracions semblants i ha
portat al jutjat contenciós administratiu l’expedient amb l’acord del Ple i 4.500 signatures de suport.
L’alcalde de la CUP, que subratlla el paper del món municipal en la reivindicació del dret a decidir, ha
encoratjat la societat civil a continuar liderant el procés independentista.
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El ple del passat mes de novembre va aprovar per unanimitat el Pla Local
d’Habitatge (PLH). La CUP hem participat activament en l’elaboració de
propostes recollides al document.
Algunes d’elles són especialment importants i ambicioses:
Roger Castillo
i Bosch

-> Creació d’un cens de pisos buits

Hem proposat la incorporació d’aquesta fitxa i la seva condició d’actuació prioritària per
a què es comenci a desenvolupar aquest 2013. El cens ha de permetre:
- Aplicar un recàrrec del 50% de l’IBI als pisos buits.
- Incrementar el nombre de pisos al mercat de lloguer per tal que baixin els preus dels habitatges a
Molins de Rei.

La CUP a l’Ajuntament

Vot favorable al Pla Local d’Habitatge

-> Servei d’Assessorament en casos de desnonaments
El 2011 vam presentar una moció per crear el servei, però els partits que formaven part del Govern (IiE,
ERC i CiU) i el PP van votar-hi en contra; el PSC es va abstenir. Considerem que la inclusió d’aquest
servei al PLH és una bona eina per afrontar des de l’administració local una problemàtica gravíssima.

-> Mesures alternatives d’accés a l’habitatge
Celebrem que el PLH reculli mesures alternatives d’accés a l’habitatge com les cooperatives amb cessió
del dret d’ús o la masoveria urbana. Són propostes realistes, innovadores i útils per facilitar l’accés a
l’habitatge sense generar un cost desorbitat a l’administració pública i instem el govern municipal a
aplicar-les durant la vigència del PLH.

-> Mesures per a garantir l’accessibilitat i la rehabilitació dels habitatges
És imprescindible que tots els ciutadans disposin d’un habitatge accessible i el PLH recull actuacions
pràctiques que ho faciliten. També és essencial l’aposta per rehabilitar habitatges, prioritària respecte la
construcció de nous edificis per fomentar l’estalvi econòmic i la cohesió social.

Tot i el suport favorable al conjunt del PLH, la CUP vol expressar:
-> El PLH serà útil si compta amb una voluntat política ferma de tirar-lo endavant. Tenim
reticències sobre el paper que jugarà el govern municipal, que ha reduït la dotació pressupostària
en habitatge, planejament i gestió per a l’any 2013, passant de 41.100€ a 29.300€.

L’EI a la comarca
!

L’Esquerra Independentista del Baix Llobregat (EIBL)
està formada per les CUP, l’organització juvenil
Arran, el sindicat COS, el sindicat d’estudiants
SEPC, les organitzacions estratègiques Endavant i
MDT i els diversos Ateneus i Casals de la comarca.
Des de l’EIBL treballem conjuntament per construir
un moviment potent, cohesionat i rupturista que
ens permeti assolir els nostres objectius polítics: la
independència dels Països Catalans, el socialisme
i l’alliberament de gènere.
Per això impulsem campanyes, realitzem actes,
obrim nous espais i participem en plataformes que
incrementin la mobilització popular i la capacitat
d’incidència de la classe treballadora del nostre país.
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Pressupostos i Ordenances

10 apunts de la CUP sobre els
El mes de novembre l’equip de govern va aprovar les ordenances fiscals i el pressupost municipal
per a l’any 2013.
La CUP s’ha oposat als dos documents votant en contra a la sala de plens i plantejant alternatives
per aplicar mesures fiscals i pressupostàries útils per als ciutadans.
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Cal avançar cap a una fiscalitat progressiva

El Ple de l’Ajuntament va prendre aquest compromís
en el debat d’ordenances fiscals de l’any passat. Tot
i haver-se creat una comissió per estudiar mesures
que avancin cap a la tarificació social, després d’un
any, no s’ha avançat suficientment en aquesta direcció i les ordenances fiscals no recullen noves mesures de fiscalitat progressiva.

La CUP es compromet a treballar activament en aquesta comissió perquè
considera essencial que l’administració
local apliqui taxes i impostos de forma
progressiva i insta al Govern Municipal a
considerar-ho una prioritat per als propers
mesos.

El govern municipal prioritza la gestió per davant de l’acció política

Un any i mig després de la constitució del nou govern en minoria, encara no hi ha hagut una trobada amb
les forces polítiques de l’oposició per debatre les línies d’acció política d’aquesta legislatura. El govern ha
decidit no redactar cap Pla d’Actuació Municipal (PAM) i ha apostat per prendre decisions sobre la marxa
sense tenir una referència global d’actuació.
La CUP proposa que s’obri un espai de debat sobre línies d’actuació política. La
CUP considera que en un moment de setge democràtic i econòmic a les institucions
municipals, l’Ajuntament no pot ser un mer gestor de retallades i de plans d’ajustament.
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Retallades: fins quan?

Les administracions supramunicipals estan
retallant serveis públics essencials. Molts
d’aquests serveis els presta l’Ajuntament,
que assumeix les retallades acríticament.
Aquestes retallades superen el milió
d’euros en els darrers dos anys i són un
greu acte d’irresponsabilitat política.

La CUP proposa que el Govern local planti cara a
les retallades, exposant de forma clara a la ciutadania els
greus problemes econòmics de l’administració local. Cal
que l’Ajuntament impliqui la ciutadania per decidir de forma
col•lectiva quines mesures cal prendre.

DiPEL, una àrea supèrflua

L’àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local (DIPEL) va néixer en l’anterior legislatura fruit
d’un pacte de govern entre Iniciativa i Esquerra per Molins de Rei, ERC i CiU. Des del primer moment, la
CUP va denunciar que la creació de l’àrea només es justificava per acords partidistes, que s’han mantingut després de l’acord de l’any passat entre CiU i PSC per formar govern. Han afegit una àrea innecessària per poder dividir-se les poltrones entre els partits de govern.
La CUP proposa eliminar l’àrea de DIPEL i redistribuir les seves funcions
i els seus treballadors a les altres àrees de l’Ajuntament, com ja hem proposat en tots i cadascun dels debats de pressupostos en què hem participat.
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El govern municipal no creu en la participació

El pressupost 2013 contempla una única partida econòmica dedicada a fomentar la participació, dotada amb
5.000€. L’any passat la xifra era de 10.000€ i fa només
dos anys de 50.000€. A més, el pressupost municipal va
ser aprovat a la sala de plens sense fer un debat obert
previ amb la ciutadania.

La CUP proposa un increment significatiu de la partida econòmica destinada a fomentar la participació i aposta
per implicar els ciutadans en la presa de
decisions polítiques municipals.

1

No compartim l’increment de l’IBI del 2,7%

L’Impost sobre Béns Immobles puja l’equivalent de l’IPC interanual estatal al mes d’agost. La CUP lamenta que es continuï donant per vàlida aquesta xifra quan la gran majoria de treballadors ha vist com
en els darrers dotze mesos li congelaven el sou, li disminuïen, es quedaven sense feina o bé deixaven de
rebre prestació social.
La CUP proposa que s’inclogui un recàrrec del 50% de l’IBI a tots aquells habitatges
desocupats permanentment per tal de tenir una nova eina per lluitar contra l’especulació.
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El govern es fa enrere amb una taxa que
penalitza l’associacionisme

L’equip de govern va plantejar una nova taxa per
cedir material del Centre de Recursos Logístics.
D’aquesta manera, volia cobrar 0,25€ per cadira,
0,50€ per taula, 5€ per mòdul 2x1 de tarima i 19€ pel
servei d’assistència tècnica (per persona i hora). Durant el ple d’ordenances l’equip de govern es va fer
enrere a petició de la CUP, IxMdR i ExMdR i per tant
aquesta taxa finalment no s’aplicarà.

La CUP proposa que l’Ajuntament adquireixi
més material per al Centre de Recursos Logístics per evitar en la mesura del possible el lloguer extern de taules i cadires. També cal que
l’Ajuntament obri un procés participatiu amb les
entitats de la vila.

Pressupostos i Ordenances

Pressupostos i les Ordenances

El govern reforça la Diputació

El govern ha decidit cedir la gestió dels impostos a la Diputació de Barcelona, a través de l’Organisme de
Gestió Tributària (ORGT). No hi ha cap informe que justifiqui que amb aquest canvi milloraran les finances
municipals. El que constatem, de moment, és que l’Ajuntament pagarà més diners a la diputació perquè
gestioni els tributs municipals i perdrà informació per al consistori.
La CUP proposa mantenir el model actual de recaptació i gestió d’impostos, com a mínim,
fins que un informe econòmic d’Intervenció demostri que la cessió a la Diputació repercutirà
favorablement a les finances municipals. Llavors caldrà debatre el paper d’aquest organisme.
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Una estructura política indecent

L’Estructura política de l’Ajuntament té un cost de 886.283,19€.
Això inclou sou i dietes d’alcalde, regidors, càrrecs de confiança i subvencions a grups polítics municipals. Des de la
CUP hem volgut contextualitzar aquesta xifra comparant-la
amb el pressupost de fa sis anys (el de 2007). En termes absoluts, aquell pressupost (25.745.817,62€) era lleugerament
més elevat que el pressupost per al 2013 (25.356.754,05€).
En canvi, l’estructura política era 208.000€ inferior a l’actual.

La CUP proposa reduir
l’estructura política i que tots els
càrrecs polítics amb dedicació exclusiva percebin com a màxim el
Salari Mínim Interprofessional multiplicat per 2,5. És a dir, a dia d’avui,
1.600€ nets al mes (30.800€ bruts
/ anuals aproximadament).

L’Ajuntament ha de deixar de pagar els interessos bancaris

Els interessos bancaris que ha de pagar l’Ajuntament han pujat un 109% en sis anys, malgrat que el pressupost municipal s’ha reduït en aquest període un 1,51%. D’altra banda, el govern ha situat l’amortització
de deute com una mesura prioritària, petició que la CUP havia fet els darrers anys.
La CUP proposa deixar de pagar els interessos bancaris i aposta per
amortitzar el deute bancari per evitar crear una bombolla financera que
vagi enriquint la banca i empobrint els ciutadans.

Entenem que un debat de pressupostos ha d’anar acompanyat de la demostració ferma, per part del
Govern municipal, de la seva voluntat d’avançar cap a un model econòmic que no fomenti el
lucre de les entitats financeres privades, sinó que s’articuli a través d’una banca pública catalana; cap a un model de finançament que permeti una major autonomia i autogestió municipal;
i cap a una ruptura amb l’Estat espanyol que acabi amb l’espoli fiscal.
5

Nova agressió als municipis Sabies que...
Opinió

(i ja en van...)

Josep Raventós
i Fornós

#diputacionsstyle

El diumenge 27/01 la premsa es feia ressò d’una noticia
que ha passat lamentablement desapercebuda en l’entorn
del municipalisme: les 4 diputacions catalanes han vist
augmentat el seu pressupost un 15% de mitjana respecte
els del 2012 (la de Tarragona augmenta un 15%, Girona
un 16%, Barcelona un 17% i Lleida un 17.5%). Aquest
augment és degut a un increment de les transferències de
l’estat en concepte d’IVA, que com és sabut ha augmentat
el seu tipus impositiu.

Cal aclarir que les diputacions catalanes han prioritzat augmentar les
fórmules de suport als municipis (mantenir la qualitat dels serveis, millorarne infraestructures i equipaments, ajudes en cas de catàstrofes). I la mala
notícia: entre les fórmules de suport s’hi inclou “donar suport al finançament
dels municipis”, que s’intueix que és una manera molt subtil de dir que
s’aplicaran fórmules de tipus creditici... a sobre!

La pregunta és evident: perquè l’augment recaptatori de
l’estat no repercuteix directament als municipis, que és qui té
l’obligació de prestar els serveis i l’administració més collada
financerament?
L’assumpte és tan poc comprensible que fins i tot les mateixes diputacions
(no ho oblidem, les grans beneficiàries d’aquest assumpte) no entenen
aquest increment de pressupost i el no increment de transferències directes
estat-municipis. Aquesta situació és qüestionada fins i tot en públic pel
president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet.
Més enllà del propi qüestionament (significatiu, però ineficaç) provinent de les
diputacions, cal donar una resposta contundent des del municipalisme i des
de la radicalitat democràtica: no és assumible continuar beneficiant una
administració d’utilitat més que dubtosa i de molt poc nivell democràtic
(algú ha votat alguna vegada el seus representants a la diputació? Us
han preguntat mai en què volem que gastin el seu pressupost?). Perquè,
que ningú s’enganyi, la versió oficial serà que les diputacions ajuden els
ajuntaments en la seva travessia contra la crisis... de pas se’n justifica la
continuïtat i qui sap si encara hauran de contractar algun altre assessor per
fer front a la nova càrrega de treball.
Tot plegat sembla força evident i prou clamorós per esperar una resposta
unànime del municipalisme, que de moment no s’ha produït. En tot cas es
podria haver vehiculat una resposta de protesta a través de la votació
dels pressupostos a les diputacions: les de Tarragona i Lleida els han
aprovat per unanimitat. A Barcelona s’hi va abstenir ICV i a Girona hi va
votar en contra el PSC. Quanta feina...
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...a la CUP hem
començat a fer servir
una nova eina de
difusió?

Els vídeos penjats a youtube.
En dosis de poc més d’un
minut t’expliquem els nostres
posicionaments, com una
eina més d’acostar la política
institucional al poble. Pots
subscriure’t al nostre canal de
youtube mitjançant el següent
enllaç:
http://www.youtube.com/
user/CUPMolinsdeRei

...l’equip de govern
promou la participació
activa dels molinencs
en aquells temes que
els afecten?

No, oi? Per segon any van
presentar en audiència pública
els pressupostos ja aprovats.
Si l’any passat van omplir la
Sala Gòtica, aquest any, veient
el pa que s’hi dóna, només
van repetir una desena de
persones. Si la participació és
a posteriori, no és participació
sinó teatre.

HI ESTEM
TREBALLANT
Des
de
la
CUP
estem convençuts que
per avançar cal que
coneguem i potenciem
les propostes que, ja a
dia d’avui, representen
una alternativa real al
sistema de dominació
capitalista. Per això estem
preparant per als propers
mesos un cicle de xerrades
i tallers que ens aportin
noves experiències... noves
eines per instruir-nos,
per mobilitzar-nos, per
organitzar-nos.

4rt Aniversari de la Ventada
Després de quatre anys de la ventada el gener del
2009, La plataforma Salvem del Foc Collserola
seguim demanant:

Carles Bassas
i Boque

1- La neteja dels arbres caiguts en moltes
zones on encara no s’ha actuat.
2- L’obertura dels camins que encara
estan impracticables.

La CUP al carrer

24 de Gener 2009/2013

Això és com unes olimpíades; que es celebren cada quatre anys, i
el marcador es posa a zero. És per això que amb el quart aniversari
de la tragèdia i aprofitant que és la fira posarem un tron de fusta
perquè tothom qui ho vulgui s’hi faci una foto i pengi a la xarxa per
donar suport popular a la reivindicació.
Si bé és cert que en aquests quatre anys la pressió ha fet prendre
consciència a l’opinió pública i els responsables polítics, i que
s’han fet actuacions, cal seguir demanant la neteja total dels
efectes de la ventada a la Serra de Collserola, autèntic pulmó
de l’àrea metropolitana de Barcelona, per evitar que un gran
incendi pugui deixar-la com un desert.
Pots buscar aquest tron a la fira d’entitats i fer-t’hi una foto per fer-ne difusió.

Carles Bassas___Salvem del foc Collserola___Mòbil 600778969___foccollserola@gmail.com

Solidaritat amb els companys en lluita
Com bé és sabut la continuada persecució que estan patint els moviments socials quan surten al carrer
per defensar els seus drets i llibertats és una constant dels governs neoliberals que, atemorint la població,
justifiquen la violència i repressió contra tota mobilització.
Aquest és el cas del company Enric Piera, militant de la CUP, Molins en Lluita, Motards Independentistes
i moltes altres entitats; una persona vinculada a la vila i ferma defensora dels drets socials i llibertats
de la classe treballadora, que el passat dia 29 de març en motiu de la vaga general va sortir al carrer
com tantes i tantes companyes. I en el cas de Molins de Rei no va ser una excepció: la manifestació va
transcórrer sense incidents al llarg de tota la vila finalitzant amb una concentració al pont de la N-340.
Amb posterioritat a la manifestació, el 28 de juliol, va rebre una notificació del Departament d’Interior de
la Generalitat de Catalunya sobre la incoació d’un expedient administratiu sancionador per “presumpta
infracció a la normativa de protecció de la seguretat ciutadana”, com a “promotor i organitzador de la
concentració i posterior manifestació”.
A la CUP entenem que cap persona pot ser imputada per defensar els drets i llibertats que com a classe
treballadora hem defensat en tantes i tantes lluites i que el capitalisme s’esforça en esclafar.
Per aquest motiu en el ple celebrat el passat 20 de desembre la CUP va impulsar una moció proposant els
següents acords:
1.” Solidaritzar-se amb el molinenc Enric Piera, participant de la manifestació de la vaga general del passat
29 de març”
2.” Demanar al Departament d’Interior la nul·litat de l’expedient sancionador per les circumstàncies exposades”
3. “Fer arribar aquest acord al Departament d’Interior, a Alerta Solidària, així com difondre’l al conjunt de la
ciutadania a través del Balcó de la Vila”.
La moció va ser aprovada amb els vots a favor de la CUP, ExMdR, ICV i PSC.
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Una conversa sobre Energia
El canvi de model energètic i territorial és
prioritari per al projecte de la CUP. El país
ha patit un urbanisme expansiu basat en grans
infraestructures i en el creixement del consum
en els anys de vaques grasses, que ha contribuït
a perpetuar un sistema de generació energètica
centralitzat amb greus impactes ambientals.
S’ha menystingut el territori, s’ha obviat la
planificació estratègica i s’ha deixat de banda
el control democràtic de la producció, gestió i
distribució de l’energia.
N’hem parlat amb el molinenc Pep Salas,
investigador independent i divulgador del
projecte www.smartgrid.cat (Xarxes elèctriques
intel·ligents), que pretén “reduir el consum
d’energia modificant els hàbits d’ús”. És a dir,
generar la idea que consumir d’una manera
diferent pot generar estalvi econòmic i energètic.

Moviments socials
El Pep és crític amb els moviments socials. Diu
que fa falta visió estratègica de país. Llança una
pregunta: “Saps que el 4% del PIB l’estem pagant
a les dictadures de l’Orient Mitjà per accedir al
petroli? No volem molins de vent a l’Empordà
però no ens fa res finançar dictadures? Ens
podem permetre el luxe de no aprofitar un
recurs local?”.
Demana rigor, responsabilitat i pedagogia per
combatre la sensació de no-límit sobre els
recursos energètics. I fa una proposta per superar
les contradiccions: “Només podem tenir un país
sobirà si som independents energèticament.
Cal combinar accions de reducció de la
demanda amb l’augment de producció dels
recursos locals. I això ha de ser una prioritat
nacional. Ara bé, si es construeix un parc eòlic
en un municipi, aquest municipi també ha de
gaudir dels rendiments econòmics. No pot ser
una acció de conquesta”.

“Fan falta estructures d’estat en el
sector energètic”
Alternatives

Model energètic
“Hi ha d’haver una transició cap a les energies
renovables, però cal energia per gestionar
aquesta transició. Si l’energia l’hem de comprar
a preu d’or a països externs, mai podrem ferla”. Amb aquesta contundència s’expressa el Pep,
que té clar que el canvi no serà fàcil: “Estem en
una societat tan malbaratadora que és impensable
canviar a deu anys vista el model energètic”.
Considera que hi ha dues accions imprescindibles:
fer una redistribució territorial de la població i reduir
la velocitat de consum: “El primer que t’has de
plantejar no és com produeixes energia, sinó
com la consumeixes. Cal alentir l’economia”. I
alerta: “Hi haurà fractura social. La població que hi
ha no es pot mantenir sense recurs fòssil. El repte
sociològic de la nostra civilització és que per
primera vegada hem de canviar de recurs per
un aspecte purament de consciència”.

“Abans del col·lapse hi haurà el
conflicte social”
Contacta amb
la CUP

Local de la CUP
C/Poeta Mateu Janés
s/n baixos B

Despatx del Grup Municipal
Plaça Catalunya 1
615.603.425

En els darrers anys han sorgit iniciatives
transformadores, que tenen una gran virtut:
“serveixen per passar de la filosofia a l’acció.
Quan actues, comences a percebre els límits i
fas debats més racionals. Actuar és fonamental”.
Un exemple és la cooperativa d’energia verda
SOM Energia: “Ara gestiona el 0,1% del mercat.
Imagina’t si té marge de creixement”.
També insta el municipalisme a ser actiu en el
canvi. Posa 3 exemples: A Cabacés, al Priorat, han
fet una cooperativa per construir un molí. A Rubí,
al Vallès Occidental, han convertit l’energia en
un eix estratègic. I a Ordís, a l’Empordà, aposten
per l’autosuficiència energètica, és a dir, que la
“quantitat màxima d’energia que es consumeix
al municipi, sumant sector industrial, comercial i
residencial, tendeix a ser la quantitat d’energia que
es pot produir al municipi”.

El Pep conclou que “La gestió dels
recursos energètics és l’element clau
dels propers 30 anys perquè precedeix el
model econòmic. Podrem redistribuir la
riquesa si tenim recursos, i de moment,
no els tenim. Fa falta un projecte de
país”
CUP Molins de Rei

www.molins.cup.cat

@CUPMolins

molins@cup.cat

