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La CUP a l’ajuntament

El nou govern municipal
El passat 28 de novembre de 2017 es va formalitzar el pacte del nou govern municipal, format
pel PDECAT (6), CUP (4) i ERC (3), basat en un extens acord programàtic (consulteu pàgines 4 i
5) i en una important rebaixa de l’estructura política de l’Ajuntament (consulteu pàgina 3).

com es va prendre la decisió?
El 30 d’octubre l’alcalde Joan Ramon Casals anunciava que expulsava del govern municipal als regidors/es
del PSC-PSOE pel suport del seu partit a l’aplicació de l’article 155 i a la repressió policial i judicial
contra el poble català. El PDECAT es quedava en minoria, amb només 6 dels 21 regidors/es del Ple Municipal.
La CUP, després de rebre l’oferta d’entrar a govern, va celebrar una 1a Assemblea Oberta, on es va acceptar per unanimitat iniciar negociacions amb els grups polítics del PDECAT, ERC, Molins Camina i ICV-MES amb
l’objectiu que constituir un nou govern municipal. Es van crear 3 comissions sectorials obertes a tothom per
debatre quines haurien de ser les nostres propostes programàtiques en les negociacions.
En la 2ª Assembla Oberta de la CUP es va explicar com havien anat les negociacions i es va prendre la decisió per consens d’entrar al govern municipal conjuntament amb els grups del PDECAT i ERC. Molins Camina
i ICV-MÉS havien descartat participar de les negociacions.

alguns motius a favor de l’acord
La sortida del PSC-PSOE del govern municipal ha obligat al PDECAT a buscar un pacte perquè governar tot
l’ajuntament amb 6 regidors/es era molt complicat. La CUP ha participat activament de les negociacions
i la gran majoria de les propostes incloses en el pacte formen part del nostre programa polític.
Aquesta nova situació ha permès pactar moltes propostes que fins ara no s’havien desenvolupat mai en el
nostre municipi. Estem en moments de canvis i de mobilització popular, i això és una garantia que el teixit social molinenc estarà actiu a l’hora d’exigir que cap dels grups polítics renunciem a la defensa dels nostres drets
en tots els sentits. Continuarem fent Assemblees Obertes cada 6 mesos per analitzar la continuïtat
del pacte i prendre decisions sobre les línies d’actuació.
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Sabem que pot semblar contradictori que un dels partits del pacte sigui el PDECAT però també
ho és que PSC i ICV hagin participat en l’execució de tots els serveis privatitzats a Molins. Paradoxes de la política municipal. La CUP tenim la oportunitat de liderar des de les nostres regidories moltes propostes que fa anys que portàvem al programa i així també, agafar experiència de govern.

Rebaixa del 48% de l’estructura política
de l’ajuntament
Des de l’entrada de la CUP a l’Ajuntament l’any 2007, una de les nostres reivindicacions ha
estat la rebaixa dels sous dels càrrecs electes i de confiança. El 23 de gener de 2008 es va
aprovar amb els vots a favor d’ICV, PSC, ERC i CiU la major estructura política que mai ha tingut
aquest ajuntament i que representava una despesa de 1.009.548€ anuals.
Durant anys hem continuat reclamant una rebaixa de l’estructura política, que amb el creixement electoral de la CUP a la nostra vila ha permès que aquesta pressió hagi estat cada
cop més efectiva. Amb l’entrada de la CUP al govern municipal hem aconseguit arribar a una
despesa de 525.148€ anuals.
Això representa una rebaixa del 21,49% respecte a la situació del juliol de 2017, i una rebaixa
del 47,98% respecte a la situació del 2008.

2008
ICV, PSC, ERC, CiU
Càrrec

2017
PDECAT, PSC

2018
PDECAT, CUP, ERC

€

nº

€ totals

€

nº

€ totals

€

nº

€ totals

Alcalde

64.260,00

1

64.260,00

52.000,00

0

0,00

46.800,00

0

0,00

Regidor/a dedicació exclusiva

56.280,87

4

225.123,48

46.204,33

3

138.612,99

41.583,90*

3

124.751,69

Tinent d'alcalde

19.584,00

2

39.168,00

15.212,88

3

45.638,64

15.212,88

3

45.638,64

Regidor/a dedicació parcial

16.320,00

6

97.920,00

14.072,76

4

56.291,04

14.072,76*

6

84.436,56

Regidor oposició assist. Ple

525,54

8

4.204,32

4.560,00

10

45.600,00

4.560,00

8

36.480,00

Assistència Junta de Portaveus

306,00

3

918,00

1.140,00

4

4.560,00

1.140,00

3

3.420,00

Grups Municipals Comp. Fix

5.229,40

6

31.376,40

3.660,00

6

21.960,00

3.660,00

6

21.960,00

Grups Municipals Comp. Variable 4.575,88

21

96.093,48

3.240,00

20

64.800,00

2.916,00

20

58.320,00

Gerent

67.158,14

1

67.158,14

Assessor/a alcaldia

46.242,42

1

46.242,42

Director/a de Serveis

63.745,22

4

254.980,88

52.681,16

5

263.405,80

50.047,10

3

150.141,31

Responsable de Comunicació

46.242,42

1

46.242,42

28.000,00

1

28.000,00

28.000,00

0

0,00

Director/a de Ràdio Molins

35.861,14

1

35.861,14

TOTAL

1.009.548,68 €

668.868,47 €

525.148,20 €

*Els regidors i regidora de la CUP Molins cobrarem un sou d’acord els principis ètics de la nostra organització
(veure pàgina 6).
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5 eixos per a començar a
L’acord de govern entre les 3 forces polítiques compta amb un total de 71 propostes aplicables en
l’any i mig que queda de legislatura, fet que ens exigirà molta celeritat. Des de la CUP volem destacarne principalment algunes d’elles. Totes elles son propostes factibles de ser realitzades en aquest
curt període de temps però també continuarem treballant en tots aquests eixos per continuar
implementant aquesta transformació social i profunda més enllà del 2019, assentant mesures
difícils de revertir, com la rebaixa de l’estructura política o la remunicipalització de serveis privatitzats.

Per la democratitazció de la institució
• Es tornaran a convocar o es reformularan espais de debat i anàlisi com el Consell de seguiment de la
crisi i la taula de l’habitatge, que porten massa temps aturades.
• Es posaran a debat i votació popular grans decisions per Molins, com la peatonalització del centre
vila, abans de finalitzar la legislatura.
• Proposarem al plenari crear una comissió que vetlli per la utilitat social de la revista municipal “Balcó de la Vila”.
• Prenem el compromís d’aprovar un Reglament Orgànic Municipal (ROM) abans de finalitzar la legislatura, perquè entitats i veïns també tinguin veu a la institució i es defineixin els canals de participació.
• I com a mesura molt concreta, hem decidit portar els plens municipals als diversos barris, per
acostar la institució a la població i despertar-ne l’interès. Només amb una població més informada i crítica
podrem fer una societat més lliure.

Per la remunicipalització dels serveis
• Es crearan de les estructures necessàries per municipalitzar el servei de biomassa. Aquestes estructures permetran anar recuperant la gestió dels serveis a mesura que sigui possible.
• Especialment, traçarem el camí cap a la municipalització del servei de subministrament d’aigua
el 2023,, també invertint com a mínim el 25% del cànon municipal en el propi servei.
• Es realitzarà una gran auditoria tecno-econòmica per valorar la remunicipalització dels serveis externalitzats abans d’acabar la legislatura.
• Treballarem per incloure clàusules socials en properes contractacions públiques.

l’ecologisme al centre del model de vila
• Treballarem per recuperar l’orgull ecologista molinenc i posar les polítiques ecologistes al centre.
Impulsarem de nou campanyes per millorar la recollida selectiva dels residus.
• Cal recuperar múscul i visió integral de la regidoria de Medi Ambient, incorporant les polítiques
d’aigua, de residus i de benestar animal.
• Es farà un Pla Contra el Canvi Climàtic per un futur sostenible de Molins, conjuntament amb entitats
i organitzacions de Molins i del territori
• Vetllarem pels drets dels animals, també per Sant Antoni i els Tres Tombs (prohibint la sobrecàrrega i
evitant els trams de patiment) i durant la Fira anul·lant l’ús recreatiu dels animals.
• Volem deixar de viure d’esquena a Collserola i al Llobregat i tractar-los com el que són: les dues grans
riqueses territorials de la Vila.
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Pel repartiment del treball i la riquesa
• Aplicarem la tarifació social a més del 50% del preu del servei, fent que qui menys té, menys
pagui, però també que qui més té, pagui més.
• Amb la Carta de Serveis Socials, esperem poder donar a conèixer a tota la població totes les ajudes
que l’ajuntament disposa.
• Amb aquestes mesures, preveiem un augment de la demanda i dels tràmits a Serveis Socials,
que caldrà dotar de recursos humans i econòmics.
• Impulsarem el cooperativisme com a model empresarial i ampliarem els convenis amb la Banca
Ètica i Cooperativa. Inclourem un espai dedicat a l’Economia Social i Solidària a la Fira de la Candelera.
• Els plans d’ocupació que impulsi l’ajuntament tindran un any de durada i condicions equivalents a la
plantilla de l’ajuntament, dignificant condicions laborals.
• Crearem un Servei d’Assessorament Laboral dirigit a tots els treballadors/es perque puguin conèixer quins són els drets laborals
• Recuperarem l’estudi sobre pisos buits per implementar mesures per incrementar i fer assequible el
mercat de lloguer. Simultàniament, prioritzarem la construcció de pisos de lloguer social i no de venta.

La CUP a l’ajuntament

transformar la vila

I per una vila com la volem viure
• Volem augmentar la oferta músical i cultural al carrer,, recuperant l’espai públic per l’associacionisme
i com a eina de cohesió social, també potenciant l’art urbà.
• Treballarem per trencar totes les barreres logístiques i burocràtiques a l’ús de l’espai públic, especialment incentivant l’associacionisme juvenil.
• Ens comprometem també a acabar el projecte de la nova biblioteca, obrint a debat els usos de
les dues plantes inferiors.
• Creiem que cal potenciar l’esport
esport base i la igualtat entre gèneres, com a eina d’integració i cohesió.
• Apostarem per treballar colze a colze amb els moviments feministes, per posar la institució al servei
de combatre totes les agressions d’aquest sistema patriarcal.
• Entomem el compromís de la construcció de la nova residència per la gent gran, un dèficit que
mantenia Molins per un envelliment digne.
• El nou govern municipal haurà d’estar al costat de les mobilitzacions populars.

Fotografia de Jordi Julià - Viu Molins de rei
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La CUP al govern municipal
Les regidories que assumirem com a Candidatura d’Unitat Popular (CUP) dins del Govern Municipal són les següents. També continuem sent presents a tots els òrgans i comissions sectorials de
l’Ajuntament. Per qualsevol dubte, proposta o queixa també podeu contactar amb els nostres regidors i regidora:

crfi@molinsderei.cat

carles ros
• Regidor de Cultura
• Regidor de Joventut
• Regidor de Noves Tecnologies i Innovació
• Consell d’Administració de Ràdio Molins
• Consell Rector del Museu
• Comissió Reglament Orgànic Municipal
• Consorci Localret

abg@molinsderei.cat

ASIER BAIONA
• Regidor de Serveis Municipals i Municipalitzacions
• Regidor de Treball
• Regidor d’Habitatge
• Regidor de Serveis Generals i Patrimoni
• Comitè de la Fira de la Candelera
• Molins de Rei Solidària
• Consell Consultiu de Comerç
• Consell de Seguiment de la Crisi
• Comissió d’Estudi de l’Habitatge
• Comissio d’Estudi dels Serveis Municipals
• Fundació Inform
• Patronal Local d’Habitatge

jrf@molinsderei.cat

Josep raventós
• President de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori
• Regidor de Medi Ambient, Aigua, Residus
i Animalisme
• Benestar Animal i Salut pública
• Consell Agrari
• Xarxa de Ciutats Sostenibles
• Consorci del Parc Natural de Collserola

lmg@molinsderei.cat

Laura munt
• Regidora de Gent Gran
• Regidora de Feminismes i Alliberament LGTBI
• Consell Escolar Municipal

Les nostres regidores continuaran complint els nostres principis ètics que tenim ﬁxats com a CUP:
• Tenim una limitació de dues legislatures consecutives en política municipal.
• Els sous dels nostres càrrecs electes amb dedicació exclusiva estan fixats en 2,5 vegades
el salari mínim interprofessional: 1.515€ nets mensuals que poden incrementar-se en un 10% o
20% si es compleixen 1 o 2 dels condicionants següents: tenir ﬁll/es, família monoparental, tota la
resta de membres de la unitat familiar en atur o tenir persones al seu càrrec (diversitat funcional o
ascendents familiars).
• La resta dels 11 principis ètics aprovats el 2015 els podeu trobar a www.molins.cup.cat
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L’1 d’octubre de 2017 a Molins

Fotografia de Miquel Monfort

Setembre, octubre i novembre de 2017 han estat mesos amb les mobilitzacions populars més
importants dels últims 40 anys a la nostra vila. Milers de molinencs i molinenques s’han mobilitzat durant aquestes setmanes seguint les convocatòries d’organitzacions de base com el Comitè
de Defensa de la República (CDR), Òmnium Cultural o l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).
Des de la CUP també hem treballat tant des del carrer com des de l’Ajuntament per garantir que
el Referèndum d’Autodeterminació fós tot un èxit logístic i participatiu a la nostra vila i que es va
materialitzar en uns resultats excepcionals i que demostren que el suport a la República Catalana compta amb un suport molt important a la nostra vila i que va en creixement:

9 DE NOVEMBRE DE 2014

8018 VOTS

27 DE SETEMBRE DE 2015

8153 VOTS

1 D’OCTUBRE DE 2017

9112 VOTS

Durant aquests mesos s’han realitzat moltes mobilitzacions a Molins: concentracions antirepressives, vagues als instituts, assemblees populars multitudinàries, vagues generals amb
un ampli seguiment i tot això ha estat possible perquè molts molinenques i molinencs s’han
autoorganitzat en un procés que a cada poble també es construeix des de la base. Per aconseguir que es consolidi la República Catalana i puguem engegar un autèntic Procés Constituent
és molt important que mantinguem aquest grau d’autoorganització assembleària i popular
per tal que construïm una República al servei de tots i totes i amb els drets socials que ens
mereixem com a poble.

Fotografies de Miquel Monfort
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Contacta amb
la CUP

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

Ajuntament de Molins
Plaça Catalunya 1

CUP Molins de Rei

www.molins.cup.cat

@CUPMolins

molins@cup.cat

