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1. Antecedents
1.1 Antecedents històrics

1936
Divisió Comarcal

 Octubre de 1931: Es crea la
ponència d’estudi de la divisió
territorial de Catalunya pel
conseller de cultura Ventura
Gassol.
 Novembre de 1931: S’adreça
un qüestionari a tots els
municipis de Catalunya.
 Setembre de 1932: Es
presenta el primer projecte de
divisió comarcal.
 Octubre de 1932: El Conseller
de Governació presenta una
distribució de 38 comarques i 9
vegueries.
 Desembre de 1936: Decret
confirma la divisió territorial on
no hi ha El Moianès.

1994-2009
Creació ConsorciInforme Roca

2010-2015
Procés de Creació

 1994: Es crea el Consorci del
Moianès, entitat que serà clau
en el desenvolupament de la
identitat de la comarca i en
mancomunar serveis de forma
eficient durant més de 20 anys.

 Abril de 2010: 9 municipis
inicien els tràmits davant la
Generalitat de Catalunya per a
la creació de la comarca.

 Gener de 2001: L’Informe
sobre la revisió del model
d’organització territorial de
Catalunya (conegut com
informe Roca), proposa
incorporar El Moianès com una
nova comarca en la divisió
territorial de Catalunya.

 Setembre de 2014: La
Vicepresidenta Ortega proposa
fer una consulta ciutadana
sobre la creació de la nova
comarca.

 2003-2005: Diversos plens
ratifiquen la creació de la
comarca, i s’inicia un debat
territorial.
 2009: Nova ratificació dels
acords de creació de la
comarca.
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 2011-2014: S’impulsa el
projecte de creació de la
Comarca.

 Març de 2015: Els 10
Ajuntaments convoquen un
procés de participació sobre la
creació de la nova comarca.
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1. Antecedents
1.2 Fonamentació i requisits del procés
En qualsevol procés de participació s’han de
garantir les fases d’informació, deliberació,
valoració de propostes, avaluació i retiment
de comptes.

La preparació del procés participatiu per a la
creació de la comarca del Moianès, neix
després de l’experiència del procés de
participació del 9N, i arrel de la proposta
efectuada pel Departament de Governació
de la Generalitat de Catalunya.

En el procés participatiu per a la creació de
la comarca del Moianès, s’han garantit les
fases d’informació, deliberació i valoració de
propostes, trobant-nos en l’actual fase
d’avaluació.

Els Ajuntaments de Calders, Castellcir,
Castellterçol, Collsuspina, L’Estany, Granera,
Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze
Safaja i Santa Maria d’Oló varen acollir
aquesta proposta i varen acordar convocar
els seus ciutadans a participar i opinar sobre
la conveniència i oportunitat de la creació de
la Comarca del Moianès.

Per tal de regular el procés, els 10 municipis
convocants varen aprovar unes regles
especifiques que preveien la creació d’un
òrgan de control amb la funció, entre altres,
d’emetre el present informe global dels
resultats.

Els drets i principis rectors de l’Estatut de
Catalunya preveuen que els poders públics
han de facilitar la participació de totes les
persones en la vida política i han de
reconèixer els drets dels pobles a conservar i
desenvolupar la seva identitat. L’art. 29 de
l’Estatut de Catalunya preveu el dret de
participació dels ciutadans, i l’art.43 estableix
l’obligació dels poders públics de promoure
la participació social en les polítiques
publiques, amb ple respecte als principis de
pluralitat, lliure iniciativa i autonomia, i amb
especial atenció a les zones menys poblades
del territori.

Sistema de
garanties

Aspectes
clau del
procés

Dia i horari de
votació

D’altra banda, la llei 10/2014 de consultes
populars, fonamentada en el principi
democràtic que la inspira, estableix que les
formes de participació han d’estar presidides
pels principis de transparència, publicitat,
claredat, accés a la informació, neutralitat
institucional, primacia de l’interès col·lectiu,
pluralisme, igualtat i no-discriminació,
inclusió, protecció de les dades de caràcter
personal i retiment de comptes.

Participants

Tema i pregunta

Les formes de participació han
d’estar presidides pels principis
de
transparència,
publicitat,
claredat, accés a la informació,
neutralitat institucional, primacia
de l’interès col·lectiu, pluralisme,
igualtat
i
no-discriminació,
inclusió, protecció de les dades de
caràcter personal i retiment de
comptes

Aquests principis es configuren com
obligacions per l’administració i drets i
garanties pels subjectes legitimats en el
procés, pel que l’Òrgan de Control analitza
en aquest informe el grau de compliment
d’aquests principis.
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2. Anàlisi de la garantia de les fases
2.1 Convocatòria i fase d’informació
Els respectius plens dels Ajuntaments de
Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina,
L’Estany, Granera, Moià, Monistrol de
Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria
d’Oló, han convocat els seus ciutadans a un
procés de participació ciutadana sobre la
creació del Moianès mitjançant acords dels
seus respectius plens.
Tots els Ajuntaments han informat els
ciutadans de la convocatòria prevista pel dia
22 de març de 2015. Cada municipi ha fet
arribar als domicilis dels veïns material
informatiu consistent en informació de la
data, l’horari i el lloc concret de participació,
informació sobre les persones cridades a
participar, documentació imprescindible per
participar,
la
pregunta
sotmesa
a
participació, les possibles respostes, amb
informació sobre la possibilitat de fer
qualsevol tipus d’aportació, així com on
trobar la documentació necessària.

Tots els Ajuntaments
varen informar els
ciutadans de la
convocatòria prevista
pel dia 22 de març de
2015

A més de la comunicació escrita feta arribar
bústia a bústia, alguns Ajuntaments han
utilitzat els mitjans de comunicació locals per
a transmetre aquesta informació.
Tot i que els processos d’informació sempre
poden resultar millorables per tal d’evitar que
cap ciutadà quedi sense assabentar-se del
procés participatiu, el nivell de participació
que més endavant s’analitza, demostra que
la informació ha arribat satisfactòriament a la
majoria dels ciutadans.
Per tot això podem afirmar que la
convocatòria i la fase d’informació han
resultat suficients per a poder traslladar
adequadament als ciutadans cridats a
participar el lloc, requisits i forma en què
podien fer-ho.
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2. Anàlisi de la garantia de les fases
2.2 Fase de deliberació

Els Ajuntaments convocants, els partits
polítics, el Consorci del Moianès, i altres
entitats socials de l’àmbit territorial del
Moianès han participat activament en el
període de campanya informativa i de debat
públic iniciat el divendres 6 de març de 2015
i finalitzat a les zero hores del dia 20 de
març.

L’Òrgan de Control no
ha rebut cap queixa en
el període previ de
campanya informativa i
de debat públic de cap
organització o
associació interessada

Tots els Ajuntaments han posat a disposició
de les organitzacions i associacions
interessades en el procés, locals i espais
públics perquè s’hi puguin fer actes de
campanya i debat en relació a les
alternatives plantejades.
L’Òrgan de Control no ha rebut cap queixa
en el període previ de campanya informativa
i de debat públic de cap Organització o
associació interessada a la que se li hagin
plantejat impediments en la utilització
d’aquests espais.
Altrament consta, donat que se n’ha fet
publicitat i difusió, que s’han efectuat debats
públics amb actors diversos sobre les
alternatives de participació.
En base a tot això podem afirmar que la fase
de deliberació ha resultat suficient per a
poder traslladar adequadament als
ciutadans cridats a participar arguments i
raonaments
sobre
les
diferents
alternatives.

Deliberació
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2. Anàlisi de la garantia de les fases
2.3 Fase de valoració de propostes
Els Ajuntaments de Calders, Castellcir,
Castellterçol, Collsuspina, L’Estany, Granera,
Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze
Safaja i Santa Maria d’Oló, han garantit la
valoració de propostes mitjançant una
jornada de participació celebrada el 22 de
març
de
2015,
durant
11
hores
ininterrompudes (de 9 a 20 hores) a locals
habilitats a cada un dels municipis en els que
hi ha hagut material suficient per a poder
participar, i en els que s’ha garantit el secret
de l’alternativa escollida, i el control i
identificació de les persones cridades a
participar, i s’ha sotmès a consideració la
pregunta següent:
“Vol que els municipis de: Calders, Castellcir,
Castellterçol, Collsuspina, Granera, l’Estany,
Moià, Monistrol de Calders, Santa Maria
d’Oló i Sant Quirze Safaja formin part de la
nova comarca del Moianès?”

En base a tot això podem afirmar que la
fase de valoració de propostes s’ha
efectuat amb total respecte als principis
inspiradors
dels
processos
de
participació i sense cap incidència
transcendent.

La jornada de
participació s’ha
desenvolupat amb total
normalitat i civisme,
sense cap incident
destacat.

L’Òrgan de Control no ha rebut cap queixa
de cap ciutadà que hagi considerat infringits
els seus drets o que hagi vist alterats els
principis
de
transparència,
publicitat,
claredat, accés a la informació, neutralitat
institucional, primacia de l’interès col·lectiu,
pluralisme, igualtat i no-discriminació,
inclusió o protecció de les dades de caràcter
personal.
La jornada de participació s’ha desenvolupat
amb total normalitat i civisme, sense cap
incident destacat.
A les 9 del matí del dia de la jornada, totes
les meses han estat vàlidament constituïdes,
d’acord amb les indicacions de les regles
especifiques del procés de participació, i no
s’ha registrat cap incidència destacable en
les actes de la jornada de participació.
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3. El procés participatiu en xifres

10.861Cridats a participar
5.144 Participants
80,91%

Participació

SI/ 80,44%
NO/ 16,35%
BLANC/

1,81%

ALTRES/

1,40%
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3. El procés participatiu en xifres

10
municipis

13

10

meses

locals

10
Gestors

52

voluntaris
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3. El procés participatiu en xifres
Municipis, cens i meses

Municipi

Cens

Meses

Calders

812

1

Castellcir

563

1

Castellterçol

2007

2

Collsuspina

276

1

L’Estany

353

1

Granera

74

1

Moià

4766

3

Monistrol de Calders

606

1

Sant Quirze Safaja

495

1

Santa Maria d’Oló

909

1

TOTAL

10,861

13
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3. El procés participatiu en xifres
Distribució del vot per municipis

MUNICIPI

Cens

SI

%SI

NO

Calders

812

335

41,26%

281

83,88%

51

15,22% 1 0,30% 2

0,60%

Castellcir

563

261

46,36%

237

90,80%

23

8,81%

1 0,38% 0

0,00%

Castellterçol

2.007

871

43,40%

620

71,18% 227 26,06% 16 1,84% 8

0,92%

Collsuspina

276

189

68,48%

95

50,26%

84

44,44% 7 3,70% 3

1,59%

L’Estany

353

225

63,74%

195

86,67%

18

8,00%

9 4,00% 3

1,33%

Granera

74

44

59,46%

42

95,45%

2

4,55%

0 0,00% 0

0,00%

Moià

4.766

2.180

45,74% 2.028 93,03%

70

3,21% 41 1,88% 41

1,88%

Monistrol de
Calders

606

273

45,05%

178

65,20%

84

30,77% 4 1,47% 7

2,56%

Sant Quirze
Safaja

495

155

31,31%

136

87,74%

16

10,32% 3 1,94% 0

0,00%

Santa Maria
d’Oló

909

611

67,22%

326

53,36% 266 43,54% 11 1,80% 8

1,31%

Total

Partic. % Part.

%NO

B
L
AL
%BLA
A
TR % ALTRES
NC
N
ES
C

10.861 5.144 47,36% 4.138 80,44% 841 16,35% 93 1,81% 72
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3. El procés participatiu en xifres

Distribució de la tipologia “Altres” de participació

Altres

Nombre de participacions

SI/NO

10

SI duplicats amb butlletes en blanc

44

NO duplicats amb butlletes en blanc

7

Blanc duplicats

2

Altres aportacions

9

Total

72
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4. Anàlisi de resultats
4.1 Participació
5144 dels 10861
ciutadans cridats a
participar ho varen fer
de forma activa el dia
de la jornada del 22 de
març. Un 47,36% s’ha
de considerar una
participació notable.

Parlament
Referèndum Referèndum Referèndum
Europeu
2006
2005
1986
2014

MUNICIPI

Cens
22 M

Calders

812

335

523

458

408

312

243

Castellcir

563

261

275

281

253

177

107

Castellterçol

2.007

871

1.225

1.054

1.087

875

1.062

Collsuspina

276

189

202

161

161

136

84

L’Estany

353

225

275

241

229

194

193

Granera

74

44

33

49

47

42

32

Moià

4.766

2.180

2.587

2.113

2.182

1.564

1.468

Monistrol de
Calders

606

273

377

309

320

237

318

Sant Quirze
Safaja

495

155

239

244

239

146

106

Santa Maria
d’Oló

909

611

662

534

574

442

470

5.444

5.500

4.125

4.083

Total

Partic. Partic.
22M
9N

No hi ha antecedents d’un procés de participació
d’àmbit exclusivament territorial en els municipis
del Moianès. Si bé la participació global del
procés del 9N, fou sensiblement superior, en les
darreres eleccions al parlament europeu va haver
una participació global similar, a l’igual que al
referèndum de l’Estatut del 2006. Si fem la
comparativa amb els referèndums del 1986
(Otan) o del 2005 (Constitució Europea) la
participació en el procés del 22M és notablement
superior, pel que hem de concloure que la
participació ha estat notable.

10.861 5.144 6.398
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4. Anàlisi de resultats
4.2 Distribució dels vots
El resultat final del procés
participatiu es decanta de
forma clara i majoritària
per l’opció del SI, pel que
l’avaluació global és que
és molt clara l’aposta per
part de la majoria a favor
de la creació de la comarca

El resultat és molt clar, un 80,44% a favor del SI,
davant un 16,35% a favor del NO, essent molt
minoritàries les opcions de la participació en
BLANC i la d’ALTRES.
A tots els municipis l’opció guanyadora ha
estat el SI.
Com a fet destacable només apuntar que, en els
dos municipis amb la participació més alta
(ratllant el 70%), és on hi ha un major percentatge
de favorables al NO, el que pot significar que els
partidaris del NO s’han mobilitzat de forma inferior
a altres municipis.

MUNICIPI

SI

%SI

NO

%NO

Calders

281

83,88%

51

15,22%

1

0,30%

2

0,60%

Castellcir

237

90,80%

23

8,81%

1

0,38%

0

0,00%

Castellterçol

620

71,18%

227

26,06%

16

1,84%

8

0,92%

Collsuspina

95

50,26%

84

44,44%

7

3,70%

3

1,59%

L’Estany

195

86,67%

18

8,00%

9

4,00%

3

1,33%

Granera

42

95,45%

2

4,55%

0

0,00%

0

0,00%

Moià

2.028

93,03%

70

3,21%

41

1,88%

41

1,88%

Monistrol de
Calders

178

65,20%

84

30,77%

4

1,47%

7

2,56%

Sant Quirze Safaja

136

87,74%

16

10,32%

3

1,94%

0

0,00%

Santa Maria d’Oló

326

53,36%

266

43,54%

11

1,80%

8

1,31%

93

1,81%

72

1,40%

Total

4.138 80,44% 841 16,35%
15

BLANC %BLANC ALTRES % ALTRES

Òrgan de Control
Informe del procés de participació 22MI2015

4. Anàlisi de resultats
4.3 “Altres participacions”

De totes les participacions emeses només 72 ho han estat de forma diferent a la
indicada de marcar l’opció SI, l’opció NO o deixar l’opció en blanc.
L’òrgan de control, per tal d’evitar disparitat d’interpretacions entre els diferents
membres de les meses, va aconsellar en la seva interpretació a les instruccions
que qualsevol forma de participar diferent a les anteriors, fos considerada com a
“altres”, efectuant a posterioritat, en el present informe, la corresponent
valoració.

La majoria de participacions comptabilitzades com a altres, segurament
són degut a errors del participant, en introduir més d’una papereta al sobre,
marcant una, i deixant en blanc la del darrera, o utilitzant una butlleta no
normalitzada, pel que, es pot interpretar que un total de 44 dels 72, tenien la
intenció d’escollir l’alternativa del SI, mentre que un total de 7 dels 72 tenien la
intenció d’escollir l’alternativa del NO, i un total de 2 volien participar amb l’opció
en Blanc.
Hi ha un total de 10 participacions que han marcat les dues opcions (si i no), i
dels altres 9, 3 contenen ratlladures; 2 reflexions al voltant del nom (que no
s’anomeni com cap municipi; que s’anomeni Altiplà Central); 2 reflexions al
voltant del procés (que fos en debat obert; no d’aquesta manera); 1 afegint una
nova opció (“potser”) i 1 reflexionant que cal ajudar els estrangers.
Altres

Nombre de participacions

SI/NO

10

SI duplicats amb butlletes en blanc

44

NO duplicats amb butlletes en blanc

7

Blanc duplicats

2

Altres aportacions

9

Total

72
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5. Conclusions
•

La proposta de celebració d’un procés participatiu per a la
creació de la comarca del Moianès, te el seu darrer fonament en el
principi democràtic i rau en el dret previst a l’Estatut de participació
dels ciutadans, i l’obligació dels poders públics de promoure la
participació social en les polítiques publiques.

•

La convocatòria i la fase d’informació han resultat suficients per
a poder traslladar als ciutadans cridats a participar el lloc, requisits
i forma en què podien fer-ho.

•

La fase de deliberació ha resultat suficient per a poder traslladar
als ciutadans cridats a participar arguments i raonaments sobre les
diferents alternatives.

•

La fase de valoració de propostes s’ha efectuat amb total
respecte als principis inspiradors dels processos de participació i
sense cap incidència transcendent.

•

La participació en la jornada del 22M sobre la creació de la
comarca del Moianès s’ha de considerar una participació notable i
equiparable a altres participacions comparables.

•

El resultat ha estat inequívocament favorable a l’opció del SI
amb un 80,44% davant un 16,35% a favor del NO, essent molt
minoritàries les opcions de la participació en BLANC i la
d’ALTRES.

1

2

3

4

5

6

17
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Sra. Núria Codina i Gasión, designada per l’Ajuntament de Monistrol de
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