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La CUP a l’ajuntament

Hi som per(a) tu, troban’s!
A les eleccions del 2015, la cup va rebre el suport de 1937 molinenc i molinenques, 140
més que el 2011, el que suposa un 16,2% dels vots i es tradueix en 4 regidores. Això ens ha
fet consolidar-nos com primera força a la oposició per segona legislatura consecutiva.

abg@molinsderei.cat

crﬁ@molinsderei.cat
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Participació i Apoderament Popular
Transparència
Noves Tecnologies
Memòria Històrica i Patrimoni
Mitjans de Comunicació Locals
Leure i Esport
Joventut
Associacionisme

ASIER

Portaveu del Grup Municipal
Equipaments
Persones Nouvingudes
Llengua
Cooperació
Habitatge
Ocupació, Comerç i Fira
Drets Laborals
Personal i Recursos Humans

lmg@molinsderei.cat
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Laura

Cultura
Diversitat funcional
Infància i Gent Gran
Serveis Socials
Sanitat i Salut pública
Gènere
Educació

Les regidores només som les que porten la
veu de la CUP Molins a l’ajuntament, però
en la feina del dia a dia som moltes més les
que treballem colze a colze per a construir
aquest projecte col·lectiu i transformador.
Perquè creiem en un model assembleari,
que ens permeti assumir el gran volum de
feina que suposa la institució però també
cuidar-nos.

Si totes donem una mica, algunes no
ho hauran de donar tot!
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Josep

Urbanisme
Mobilitat
Serveis Municipals
Medi Ambient
Animalisme
Pressupostos Municipals

Les mocions son una de les principals eines que tenim els grups municipals de la oposició. Ens
permeten posar un tema a debat i que aquest sigui votat al final, aconseguint un posicionament
dels partits i de l’ajuntament. Tot i així, no son vinculants, i el govern no n’ha aplicat diverses.
A la majoria de pobles, però, existeix un Reglament (el ROM) que permet molta més participació de les entitats i persones del poble al Plenari. Fa anys que en demanem un per a Molins, i fins i tot n’hem proposat un de sencer al govern. Tot i així, la CUP hem fet de corretja de
transmissió de diverses plataformes i moviments socials de la vila, duent propostes seves a debat
públic i votació a través de mocions.

APROVADES
- Moció per un pacte local contra l’endeutament
amb els bancs.
- Moció per la declaració de Molins com a municipi
per la llibertat sexual i lliure d’LGTBIfòbia.
- Moció sobre la salinització el Llobregat per Iberpotash i la responsabilitat respecte els DDHH de les
empreses subcontractades.
- Moció – en nom de la PARM – en suport a una residència per la gent gran a Molins.
- Moció per exigir l’aclariment de l’assassinat de
Pedro Álvarez a l’Hospitalet.
- Moció de suport al referèndum, al procés constituent, i als ens locals i investigats per processos
relacionats amb la sobirania.
- Moció – en nom de la PAICAM – de rebuig a les
altes mèdiques injustificades i pel dret a enmalaltir
amb dignitat.
- Moció de rebuig a la investigació de l’ajuntament
per l’Audiència Nacional i reiteració del suport al
procés independentista.
- Moció per posar en valor el got reutilitzable i la vaixella als actes públics de Molins.
- Moció – en nom d’Aigua és Vida –per instar a la Generalitat a recuperar la gestió d’Aigües Ter-Llobregat.
- Moció per demanar un cabal sostenible al Ter i la
reducció del consum d’aigua.
- Moció per identificar Molins com a municipi per
la Independència.
- Moció per declarar Molins municipi compromès
amb la Banca Ètica.
- Moció per la millora de la qualitat de l’aire i de
l’aigua al Baix Llobregat.
-Moció pel foment d’una mobilitat sostenible i
l’eficiència energètica a Molins.

La CUP a l’ajuntament

Esperant un ROM que no arriba

Rebutjades
- Moció – en nom de l’assemblea antirepresiva –
en defensa dels DDHH i en contra de la llei
mordassa.

- Moció pel retorn a les condicions inicials de les
bases del procés participatiu sobre la reforma de la carretera.
- Moció per regular els pisos turístics.
- Moció – en nom dels sindicats de
l’Ajuntament – de denúncia de les políitiques de
personal del govern de CiU i PSC.
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10 anys de CUP a Molins

Articles escrits per Asier Baiona i Carles Ros, regidors de la CUP Molins, i publicats al diari digital ViuMolins

Aquí no hi ha qui hi visqui!
La manca d’habitatge a preu assequible és un problema que ens afecta i afectarà els propers anys,
especialment a les joves. Davant la impossibilitat de comprar un habitatge, l’única opció és el lloguer, on actualment patim un augment inassumible per qualsevol mileurista.
La gentrificació de Barcelona desplaça moltes persones cap a pobles com
el nostre, apujant el preu del lloguer. A Molins no és possible trobar un
pis per sota de 700€, amb un preu de mitjana 821€. Només cal mirar com s’estan disparant les noves construccions de pisos a Molins: les
promotores sí que veuen la gentrificació i en volen treure suc. La
bombolla del preu de l’habitatge del 2007, que ens va portar a la crisi que
encara patim, ara s’ha passat als habitatges en lloguer, i els nostres governs
fan ulls clucs.
El cas de la reforma de la carretera segueix un procés de gentrificació de manual: s’anuncia un projecte de rehabilitació d’una zona, i de sobte solars i edificis
degradats s’edifiquen i renoven, fent augmentar el seu valor i expulsant els veïns
que no podran assumir la pujada. El govern,
ara que té aprovada la reforma de la carretera,
modificarà el pla urbanístic de Can Coll d’acord
amb els grans propietaris. Sorpresa?
Com poden les joves, amb un atur del 32 %,
i un mercat laboral ple de treball temporal, pagar ja no el lloguer, sinó l’entrada, la part per la immobiliària, i uns quants extres més? L’habitatge és una eina
d’emancipació i apoderament per les joves, un espai d’intimitat i relacions personals, on començar a
prendre el control de les nostres vides. Que moltes hagin de seguir vivint a casa dels pares o tornar-hi
no és un fracàs personal, és un fracàs del sistema econòmic, que ha posat per davant els beneficis
dels propietaris a les necessitats de la població.
Cal començar-nos a organitzar com han fet les companyes del Sindicat de Llogaters. I començar a denunciar la inacció de la sociovergència al govern local, fent ulls clucs a l’augment incessant de preus, mentre dona
més i més llicències d’obres i fa nous plans urbanístics però l’habitatge de protecció oficial i les polítiques
d’habitatge segueixen brillant per la seva absència.
Molins necessita posar en valor el capital humà de la nostra població i no els beneficis materials de
l’economia especulativa. No tornem a caure en els errors de l’última dècada!

Moció per regular els pisos turístics

Barcelona cada dia té més pisos turístics il·legals i habitatges gestionats per fons d’inversió per especular amb el preu del lloguer. Als
propietaris els surt més rentable acollir turistes que veïns, reduïnt
el parc de vivenda i fent-ne pujar el preu. A Molins, l’ajuntament
encara no té cap ordenança reguladora ni cap control sobre els
habitatges d’ús turístic que ja hi ha a Airbnb, que acaba de fer
públic un mercat negre de 1000 milions d’€ a l’àrea metropolitana
de Barcelona. Per actuar a temps, vam presentar una moció rebutjada pel govern de Joan Ramon Casals i Xavi Paz.
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10 anys de CUP a Molins

Alternatives pel dret a l’habitatge

Què podem fer per combatre l’augment dels preus de l’habitatge? Què ha fet el govern sociovergent?
Als últims pressupostos municipals, les partides
d’habitatge amb prou feines superaven el 0,5%
d’un pressupost de vora 30 milions d’euros.
La CUP vam aconseguir saber quants pisos buits
hi ha a Molins: oficialment 50, però l’estudi va detectar 317 pisos sense cap tipus de consum, 157
pisos buits el 2014, 122 durant dos anys seguits i
50 que, finalment, complien la llista de condicions.
Quan començarem a sancionar els pisos tancats o a aplicar recàrrecs a l’IBI, com vam
proposar la CUP ja el 2008 i es va aprovar al
ple? Hi hauran incentius perquè més propietaris
cedeixin els seus habitatges a la borsa de lloguer?
I quan començarem a legislar sobre el preu del lloguer? Ciutats com Berlin o Paris ja fa anys que
no permeten llogar per sobre d’un 10% o un
20% en del que marquen els preus de referència.

La bonificació de l’IBI per als propietaris que apostin per la borsa de lloguer social, aprovada al 2013,
no ha tingut gaire èxit. Cal ampliar els incentius
per fomentar l’estabilitat de les famílies i ajudar a millorar l’accés a l’habitatge amb preus,
a la llarga, més baixos.
On estan els pisos de protecció oficial? l’última
promoció va ser a finals de 2014, 5 mini-pisos de
lloguer, de 40 m2. Sembla que la propera promoció serà a les Guardioles, perquè no es construeixen els primers per afrontar la manca d’habitatge
assequible?
Cal canviar la política de subvenció a la compra, per una de lloguer cap a les persones amb
baix poder adquisitiu. La venda fa que, 15 anys
més tard, l’habitatge passi a ser propietat privada
i es pugui vendre al mercat. Cal oferir habitatge de

protecció oficial a preus de lloguer assequibles
i fomentar-ne la rotació si les condicions de les
persones milloren, per reaprofitar l’habitatge per
qui més el necessiti. Ens oposem a la venda de
sòl públic i apostem per augmentar-ne la quantitat disponible.
Cal explorar el model d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús, on la propietat
de l’immoble és col·lectiva, però el sòl és
de l’administració. Els habitants són socis i
poden viure-hi de per vida, les decisions es prenen de forma assembleària i no hi ha possibilitat
d’especular: el soci no pot vendre el pis al mercat, només recuperar-ne l’entrada i deixar lloc
a un nou soci. O apostar per iniciatives com
la masoveria urbana, on propietaris i llogaters es posen d’acord per un preu simbòlic
de lloguer a canvi que rehabilitin i mantinguin l’habitatge en bones condicions. Ens
vam oferir d’intermediaris entre el govern i Sostre Cívic, però la manca d’interès per part del
govern va impedir un projecte transformador.
I què passa amb els espais de debat polític sobre l’habitatge a Molins? La Taula Local de
l’Habitatge fa un any i mig que no es convoca, i el Pla Local d’Habitatge (que acabarà
aquest 2017) pràcticament no s’ha aplicat.
Cap de les mesures transformadores s’han aplicat i algunes com les cooperatives de cessió de
dret d’ús, masoveria urbana, etc, n’han quedat
al marge.
El Consell de Seguiment de la Crisi no s’ha
convocat des de l’anterior legislatura, fa
més de 2 anys.
Un sindicat de llogaters a Molins? La vaga de
llogaters de l’any 1931 impulsada per la CNT,
ha inspirat la creació d’un sindicat de llogaters a Barcelona sota la consigna de què
“si els propietaris sempre han estat organitzats, és l’hora de què els llogaters també
ho estiguem”.

Cal que des del carrer ens organitzem per defensar els nostres
drets per un habitatge digne!
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La CUP a l’Ajuntament

Una altra manera de fer política
Estructura municipal

Vam proposar un estalvi d’un milió i mig d’euros en
4 anys reduint sous dels regidors i eliminant els càrrecs de confiança La sociovergència gastarà
més d’un milió d’euros en 5 càrrecs de confiança aquesta legislatura, triats a dit, cobrant
cadascú 52.681,16€ l’any,
en total 263.405,80€ l’any,
1.053.623,20€ entre 2015 i
2019.
Vam proposar reduir el nombre de dedicacions exclusives, el seu salari i les subvencions als grups polítics, amb
una xifra d’estalvi mínim de
100.000€/any. El govern ho va
rebutjar i destina 416.494,12€
l’any a pagar sous, retribucions i
indemnitzacions als regidors i als
grups municipals.

deute viu amb els bancs, establir preferentment vincles
amb la banca ètica, presentar les ordenances fiscals
i els pressupostos abans d’aprovar-los i una auditoria
ciutadana sobre el deute il·legítim.

Civisme

La sociovergència va aprovar una
Ordenança de Civisme i Convivència Vilatana. No compartim gens l’ambició criminalitzadora i sancionadora d’aquestes
ordenances, mentre no s’afrontin
d’arrel els problemes que les causen.

Animals

Els regidors de la CUP van
renunciar als privilegis que
se’ls reserven als diversos
actes de Festa Major, doncs
no tenen cap relació amb la tasca que desenvolupen. Les protagonistes de la Festa Major són
les entitats.

Vam proposar redactar i dotar pressupostàriament un pla
d’acció animalista.
Ens posicionem contra l’ús
d’animals amb finalitats policials
com el gos policia i contra el seu
ús en entreteniment com a la Fira
i els Tres Tombs. Els animals no
poden ser concebuts com a objectes que posseïm, no tenim dret
a utilitzar-los per a les nostres necessitats.

Feminisme i LGTBI

Participació

Vam plantejar un Pla contra la
violència masclista, pressupostàriament dotat, i promovent un centre autogestionat
d’apoderament feminista.

Valorem com a desastrós el procés participatiu sobre la reforma
de la carretera, costarà 5,5 M€
i no la considerem prioritària.

Desobediència

Ordenances fiscals,
pressupostos i deute

Com vam explicar a l’últim butlletí, vam proposar
una tarifació social: qui menys té, menys paga,
però també qui més té, més paga, així com bonificar
l’estalvi energètic i energies renovables als edificis del
10% al 50%.
Es va aprovar per unanimitat el pacte contra el
deute a proposta de la CUP, on s’acorda reduir el
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Vam aconseguir que s’afegís
l’acord de “desobeir el TC” a la
moció sobre la llei de pobresa energètica, aprovada
per unanimitat.
Vam presentar una moció que s’aprovà a la sala de
plens per desobeir les ordres dels tribunals espanyols democràticament deslegitimats pel poble
català. CDC es desmarcà del punt dels acords que
feia referència a l’actuació dels Mossos d’Esquadra
malgrat el canvi de text acordat en una reunió amb
agents independentistes de la vila per a tal de cercar
el consens.

Què implica la gestió privada:
En el cas de l’aigua, paguem un 21% d’IVA perquè la gestió és privada. Si fos gestionat per
l’Ajuntament en pagariem un 7%.
De tots els serveis públics que l’Ajuntament externalitza, n’acabem pagant com a mínim un benefici
industrial del 18%. Amb la gestió directa ens ho
estalviariem.
Els treballadors de les empreses concessionàries solen tenir pitjors condicions laborals que els municipals,
i s’acaben creant treballadors de primera i d’altres de
segona. La gestió és molt més opaca i poc transparent. S’impedeix la participació ciutadana.

AIGUA
L’eficàcia de la xarxa continua sent del
80%, de cada 100litres introduits a la
xarxa, 20 es perden al subsòl. Vergonya
ambiental.
Només el 20% del que paguem serveix
per millorar el sistema. Paguem un sistema de primera i el tenim de tercera.
Inexistent fiscalització municipal.

jardineria
Moix ha tornat a “guanyar” el concurs
i continuarà gestionant el servei com fa
desde 1987.

La CUP a l’Ajuntament

Municipalitzacions: on som?

En el darrer concurs moltes de les
baixes laborals no van ser cobertes i
vam continuar pagant sous de persones que no treballaven a la Vila.

Què proposem:
Fer una auditoria externa de tots els serveis
per assegurar l’acompliment de tot allò contractat, la qualitat de la contractació i el compliment
de les millores dels concursos.
Establir uns criteris de fiscalització dels serveis municipals clars i transparents que incloguin la satisfacció dels veïns.
Crear la regidoria de municipalisme, encarregada d’estudiar i promoure la municipalització
de serveis amb els tècnics municipals, i omplir
de contingut les polítiques locals.

recollida De residus
L’actual concessionària no es va presentar al concurs, perquè no li sortien els números.
Només s’ha pogut triar una empresa, la única que ha complert tots els requisits. No hi ha hagut
competència real.
No es fa cap incidència en la reducció i separació de residus. Pitjor ambientalment.
Problemes laborals a la vista.
Molins de Rei és lider en concedir concursos en “baixa temerària”. El 85% dels concursos d’obra
pública s’han adjudicat a empreses que faran el servei de forma molt més barata que totes les
altres concursants. Més de la meitat dels concursos els guanya la oferta més econòmica. No es
dóna pes a les millors ofertes tècniques, ambientals i socials.
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Reforcem la lluita feminista,
també des dels municipis
Des de la Cup s’ha començat una campanya a nivell
nacional per combatre i donar resposta als feminicidis i per a visualitzar social i políticament la lluita
contra les violències masclistes anant més enllà de
la nostra indignació puntual.
Volem tensar les forces politiques, moviments socials,
teixit associatiu i població en general davant les violències sexistes de manera que es treballi per sensibilitzar i rebutjar públicament aquestes situacions
discriminatòries.
Es important que, independentment de quin sigui el gènere amb el qual ens identifiquem, prenguem consciència del paper que tenim i busquem eines per feminitzar de manera real la nostra societat.

Assemblea oberta: dos anys de legislatura
Apostem per un projecte valent per a governar el 2019!
A l’assemblea ens vam reunir militants, simpatitzants, regidores i exregidores, on vam valorar les dificultats d’intentar negociar amb la
sociovergència i la necessitat que té Molins
d’afrontar debats cabdals a curt i mitjà termini.
Entre totes es van establir uns temes prioritaris
de cara als propers dos anys, orientats a una
transformació de la vila i la societat cap a més
justes i redistributives: vam decidir posar intensament sobre la taula la lluita per un habitatge
digne a Molins, la recuperació de l’espai públic de la vila per a tots els ciutadans, evitant la vinculació de l’oci i el carrer només al consum de productes, la municipalització dels serveis públics de la
vila, treballar en crear consciència de sostenibilitat i residu zero, i posar en qüestió la inactivitat del
Govern sociovergent davant d’aquests i altres debats cabdals que s’haurien i s’hauran d’afrontar
com a poble.

Grup de treball per al referèndum:
Finalment, l’assemblea va decidir crear un grup de defensa del referèndum del
proper 1 d’octubre, per fer campanya pel sí i convèncer a les classes populars que
només a través d’exercir la democràcia i obrir un procés constituent cap a la
república catalana es podrà posar sobre la taula un nou marc de relacions i
obrir a debat com creiem que ha de ser una república del segle XXI.
Suma’t a fer feina des de Molins, envian’s un correu a cup.molinsderei@gmail.com!
(Podeu llegir la crònica completa de l’Assemblea Oberta a www.molins.cup.cat)

Contacta amb
la CUP

Casal Popular La Barrina
C/Poeta Mateu Janés
s/n baixos A

Despatx del Grup Municipal
Plaça Catalunya 1

CUP Molins de Rei

www.molins.cup.cat

@CUPMolins

molins@cup.cat

