
molins.cup.cat 

 

 

PLA DE XOC SOCIAL D’URGÈNCIA DAVANT 

LA CRISI DETONADA PER LA COVID-19 

 

 

 

 

 

  



molins.cup.cat 

 

La CUP Molins proposa les següents mesures davant  
la crisi de la COVID-19 

 

La pandèmia provocada pel coronavirus ha tingut, té i tindrà conseqüències directes cap a 

les persones de tot el món, d’arreu dels Països Catalans i de la vila. Des de molts fronts 

s’està plantejant la necessitat de plans de xoc urgents i que afrontin els problemes 

d’arrel que ens han dut fins a l’escenari de desprotecció i desigualtat actual. A escala 

catalana la plataforma #PlaDeXocSocial ha plantejat 5 eixos per afrontar en l’àmbit 

nacional: 

 

• Repartim els treballs i deroguem les reformes laborals del PP i del PSOE. 

Establiment d'una renda bàsica incondicional.   

• Gestió pública de tots els serveis públics i els béns comuns. Recuperació de tots 

els serveis públics privatitzats i dels béns comuns en mans de les grans empreses.  

• Garantim l'habitatge digne: Prohibició dels desnonaments i suspensió del pagament 

dels lloguers, hipoteques i subministraments. Ni deutes ni desnonaments.  

• Garantim  i  defensem  els  drets civils i polítics i  les  llibertats  de  totes. 

Regularització  immediata  de totes les persones migrants  

• Rescatem les persones i no l'IBEX35: Retorn del rescat bancari i reforma fiscal. Que 

la crisi la pagui la banca i l'Ibex35 

 

És per això que, després de sumar-nos a la crida per un #PlaDeXocSocial en clau nacional, 

des de la CUP Molins proposem al govern i a tota la població de Molins un llistat de 

mesures per aplicar en diferents àmbits en clau local, i evitar així que sigui, un cop més, 

la classe treballadora la que acabi pagant aquesta crisi, i perquè sigui una base per encetar 

el debat.  

El present document ha estat elaborat per una comissió de persones de la CUP de Molins 

de Rei, sumant idees d’altres col·lectius, del pla de xoc nacional que va presentar la CUP i 

de persones individuals, i pretén ser l’inici d’un debat d’envergadura en clau de poble, per 

tant, està més que obert a aportacions. És una selecció d’idees que complementa i 

contextualitza en la crisi actual el programa electoral de la CUP de Molins per les eleccions 

municipals de 2019, de més de 200 pàgines, que es pot trobar a la pàgina web 

molins.cup.cat. 

Per qualsevol contacte: cup.molinsderei@gmail.com  
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ÀMBIT DE VULNERABILITAT  

1- Manteniment i ampliació de pressupost del SIAD (Servei d’Informació i Atenció 

a la Dona) per atendre a dones i infants en situació de violència masclista. 

Lamentablement cal preveure un augment de casos per la ruptura social 

generada per aquesta crisi. Generar una campanya per donar-lo a conèixer.  

2- Editar material específic per a la prevenció i sensibilització al voltant de les violències 

masclistes amb consells útils per a les veïnes o persones properes que puguin 

detectar situacions de violència masclista.  

3- Exigir a la Generalitat el finançament de la construcció d’una residència d’avis de 

gestió pública directa. 

4- Adaptar els criteris a la nova situació i ampliar la partida econòmica per les beques 

menjador i la distribució del menjar a domicili per les famílies més vulnerables. 

 

ÀMBIT DE CONSUM I COMERÇ DE PROXIMITAT  

1- Potenciar els mercats d’agricultura de proximitat, sostenible i ecològica. Fer créixer el 

Mercat de Pagès dels dissabtes matí en altres franges horàries i replicar l’experiència 

a altres barris, tenint en compte les mesures de prevenció marcades per Protecció 

Civil. 

2- Fer una aposta per la sobirania alimentaria: agroecologia de proximitat, circuits 

d’alimentació i d’economia curts. Destinar pressupost a impulsar la pagesia del 

Parc Agrari fent que els menjadors escolars es proveeixin de productors locals. 

3- Impulsar una campanya d’envergadura sostinguda en el temps de foment del comerç 

de proximitat a cada barri i desincentiu de les grans superfícies.  

4- Campanya de foment del consum de proximitat per recolzar la pagesia local. 

5- Aplicar el programa de pla d’acció per a la transició agroecològica elaborat per 

Alimentem Collserola.  

6- Exoneració del pagament de la taxa d’ocupació de terrasses i les escombraries per 

aquells negocis que s’han vist obligats a tancar.  

7- Peatonalització del centre vila i altres punts claus dels barris, per generar un entorn 

amable i relaxat, favorable per al comerç de proximitat. 

8- Dur a terme un Pacte Local per suspendre el pagament de lloguers de locals per 

comerços que han aturat l’activitat. 
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9- Crear una borsa de locals comercials gestionada des de l'Ajuntament, que doni 

resposta a la demanda dels petits comerciants i estableixi uns preus de lloguer justos 

i espais de qualitat. Impulsar el lloguer de locals buits. 

10- Fer  una  política  de  fiscalitat  que  gravi  molt  més  les  mitjanes  i  grans superfícies  

que  al  petit  comerç  a  través  de  la  taxa  d’escombraries  o aplicant l’IBI diferenciat. 

 

ÀMBIT HABITATGE 

1- Dur a terme un Pacte Local per suspendre el pagament de lloguers d’habitatge 

per persones afectades per ERTOs, autònoms o persones sense recursos. 

2- Reforçar l’Oficina Municipal d’Habitatge per donar suport en la gestió dels ajuts 

econòmics per lloguer o hipoteca. 

3- Posar a disposició de la ciutadania, des de l’Oficina Municipal d’Habitatge, un servei 

de mediació entre propietari i llogater en cas d’impagament. 

4- Reforçar els ajuts d’emergència social pel lloguer. 

5- Exoneració del pagament de lloguer i hipoteques als habitatges municipals en els 

quals hi resideixin persones afectades per ERTOs, autònoms que no puguin 

desenvolupar les seves activitats laborals o persones sense recursos. 

6- Incrementar el nombre de pisos d’emergència social davant possibles desallotjaments 

per impagament del lloguer o de la hipoteca. 

7- Preveure un increment del personal de l’Oficina Municipal d’Habitatge i els recursos 

econòmics necessaris per assegurar que cap persona es quedarà sense llum, aigua 

o gas.  

8- Fer un Pacte Local que programi les inversions necessàries per ampliar 

significativament el parc d’Habitatge de Protecció Oficial de lloguer, definint uns 

objectius a curt, mitjà i llarg termini tant de finalitzar promocions públiques com 

d’adquisició de pisos d’execucions bancàries via “tanteig i retracte”. 

 

 

 

ÀMBIT SANITARI I DE SALUT 

1- Pla de reforç de serveis socials municipals per afrontar la crisi i les dificultats 

que generarà en la població: treball comunitari a llarg termini per garantir la 

cohesió social i la igualtat d’oportunitats.  
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2- Reforç dels recursos humans i econòmics en l’atenció domiciliària (SAD) i 

teleassistència per poder donar suport a totes les persones en situació de 

vulnerabilitat, especialment la gent gran, preveient possibles rebrots. 

3- Garantir un estoc de material de protecció necessari per a totes les treballadores 

municipals i vetllar pel compliment de les mesures de seguretat en les empreses del 

municipi, preveient possibles rebrots. 

4- Generar un programa gratuït d’activitat esportiva i manteniment físic per aquest estiu 

tant a l’aire lliure com als centres esportius existents. 

5- Posar èmfasi en el manteniment esportiu de les persones grans amb la perspectiva 

de màxima seguretat d’aquest col·lectiu però també la necessitat que es mantingui 

actiu per una bona salut general, especialment detectant els casos que des de la 

pandèmia prefereixen sortir molt menys de casa. 

6- Garantir que es compleixen les mesures de topall de preus públics que ha posat en 

marxa la Generalitat pels enterraments i incineracions. 

 

ÀMBIT LABORAL 

1- Garantir que cap treballadora d’empreses prestant serveis públics externalitzats 

hagi perdut la seva feina o drets laborals, valorant expedientar l’empresa en cas 

d’incompliment.  

2- Denunciar a inspecció de treball aquelles empreses que no compleixen amb els 

requisits de seguretat, higiene i material necessari per fer front a la CoVID-19.  

3- Oferir un servei d’assessorament laboral i suport gratuït per les treballadores 

molinenques per assessorar-se davant ERTOs, acomiadaments o modificacions del 

seu contracte que vulnerin els seus drets laborals. 

4- Fer una aposta per l’Economia Social i Solidària. Aplicar circuits d’economia circular 

en el màxim d’àmbits possible. 

 

 

 

ÀMBIT EDUCATIU I INFÀNCIA 

1- Garantir l’accés a dispositius i Internet a totes les infants i joves de la vila. Els edificis 

públics i la xarxa de Wi-Fi del centre de comerç han d’oferir la seva xarxa per tal de 

proporcionar un accés més eficaç i eficient. 
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2- Preveure la necessitat dels casals d’estiu i acollida de menors per conciliar 

laboralment les famílies. Tenir en compte la massa de joves que han perdut la feina 

en aquest confinament per ser contractats. 

3- Garantir la disponibilitat de personal per fer l’acompanyament d’infants i joves 

amb diversitat funcional durant l’estiu. 

4- Obrir sense més demora el debat sobre la segregació escolar a Molins de Rei, 

preveient que aquesta crisi l’empitjorarà.  

 

ÀMBIT CULTURAL 

1- Mantenir els pressupostos culturals i reformular o reagendar les actuacions 

previstes, però no suspendre-les. 

2- Plantejar una tardor cultural per revifar el sector. 

3- Obrir una línia d’ajuts extraordinària per entitats municipals que pateixin dèficit 

d’ingressos i mantinguin despeses a conseqüència de la crisi sanitària, social i 

econòmica. 

4- Prioritzar en la programació els continguts culturals locals. Fomentar-ho entre 

les entitats locals que programin cultura i afavorir-ho en les bases de 

subvencions.  

5- Reimpulsar les inversions culturals (com la finalització de les obres de la planta baixa 

de l’edifici El Molí) i recuperar els ajuts d’inversions en entitats culturals privades (com 

el Foment i la Peni) donant suport a la seva viabilitat.  

 

ÀMBIT GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT 

1- Impostos i taxes: prolongar el termini pel seu pagament o bonificar alguns 

impostos com l’IBI o les escombraries, així com exonerar les taxes dels serveis 

que no es realitzen (llars d’infants, escola de música...) a persones vulnerables 

i comerços que s’han vist obligades a parar la seva activitat. 

2- Retornar les quotes menjador, tallers i extraescolars per infants i joves que ja s’han 

pagat i que no s’hagin gaudit. 

3- Suspensió i aturada de les obres públiques no imprescindibles. 

4- Municipalitzar serveis com l’abastament d’aigua, jardineria o llars d’infants. 

5- Cobrir el preu del transport públic municipal durant els pròxims mesos a les persones 

que es trobin en situació de vulnerabilitat. 
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6- Mantenir els convenis i les línies de subvencions vigents a les entitats del municipi. 

7- Reciclar ordinadors i cedir-los a entitats socials i col·lectius vulnerables, allargant la 

vida útil d’aquests dispositius i reduint l’impacte ambiental. 

8- Formar el personal de l’ajuntament en Economia Social i Solidària i el model 

cooperatiu. 

9- Iniciar l’elaboració d’una nova fiscalitat més progressiva davant les ordenances fiscals 

de Molins pel 2021 preveient un augment de la pobresa, una reducció dels ingressos 

i un augment de la despesa pública. Cal una fiscalitat progressiva perquè pagui més 

qui més té perquè no hagin de pagar tant els sectors més vulnerables. 

10- Definir objectius d’endeutament a mitjà termini per repensar per prudència. No dur a 

terme obra pública no prioritària de gran despesa com carrers i edificis. 


