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TOT EL QUE FA
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DEL MOIANÈS
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Consell Comarcal del Moianès

Per contactar amb el Consell Comarcal del Moianès

Editorial

93 820 80 00
c/ Joies, 11-13
08180 Moià
www.ccmoianes.cat
ccmn.consell@ccmoianes.cat

El Consell Comarcal del Moianès ja és una realitat. És un ens que ja presta serveis, que ja està dotat amb recursos, que
ja se’n sent beneficiat pel fet de ser comarca, que ja batega amb força i energia. Ara és el moment de desplegar serveis
amb un model que ens representi i doni resposta a les necessitats reals del territori. No hem de córrer, sinó que hem
de fer-ho amb un pas ferm i segur. La comarca del Moianès ja batega!

Segueix-nos a:

https://www.facebook.com/comarcamoianes
@comarcamoianes
· Àrea de Planificació, Estratègia Territorial i Comunicació
ccmn.planificacio@ccmoianes.cat
· Àrea de Territori, Medi Ambient i Assistència als Municipis
ccmn.territori@ccmoianes.cat
· Àrea de Promoció Econòmica i Activitat Econòmica
ccmn.promoeconomica@ccmoianes.cat
· Àrea d’Atenció a les Persones i Dinamització Comunitària
ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat
· Àrea d’Ensenyament
ccmn.ensenyament@ccmoianes.cat
· Àrea de Joventut
ccmn.joventut@ccmoianes.cat

Els representants que formem part de la Comissió Executiva del Consell Comarcal us donem la benvinguda.
Per molt repetitiu que pugui semblar, una administració que no estigui al servei dels
ciutadans i que no sàpiga interaccionar ni comunicar, el que fa no té cap sentit. Per
aquest motiu, el Consell Comarcal del Moianès té l’obligació i la necessitat d’entrar a casa
vostra; volem ser part de la vostra vida i retre comptes de tot allò que fem amb una única
raó de ser: convertir el Moianès en un bon lloc per viure!

www.ccmoianes.cat
93 820 80 00

Feu-nos servir, participeu-hi i ho aconseguirem. Salut!
Dionís Guiteras Rubio
President
del Consell Comarcal
del Moianès

Per contactar amb els ajuntaments del Moianès
Ajuntament de Calders
93 830 30 00
Plaça Major, 1 - 08275
www.calders.cat
calders@calders.cat
Ajuntament de Castellcir
93 866 81 51
Plaça de l’Era, 5 - 08183
www.castellcir.cat
castellcir@diba.cat
Ajuntament de Castellterçol
93 866 61 88
Plaça Vella, 3 - 08183
www.castelltersol.cat
castelltersol@diba.cat
Ajuntament de Collsuspina
93 830 03 76
Plaça Major, 3- 08178
www.collsuspina.cat
collsuspina@diba.cat
Ajuntament de Granera
93 866 81 52
Plaça de l’Església, s/n - 08183
www.granera.cat
granera@diba.cat

Ajuntament de l’Estany
93 830 30 00
c/ Dr. Vilardell, 1 - 08148
www.estany.cat
estany@diba.cat
Ajuntament de Moià
93 830 00 00
Plaça de Sant Sebastià, 1 - 08180
www.moia.cat
ajuntament@moia.cat
Ajuntament de Monistrol de Calders
93 839 90 00
c/ Vinya, 9 - 08275
www.monistroldecalders.cat
monistrolc@diba.cat
Ajuntament de Sant Quirze Safaja
93 866 03 68
Ctra. Barcelona a Moià, 2 - 08189
www.santquirzesafaja.es
st.quirzes@diba.cat
Ajuntament de Santa Maria d’Oló
93 838 50 00
Av. Manuel López, 1 - 08273
www.olo.cat
st.m.olo@diba.cat

Anna Guixà Fisas
Vicepresidenta primera
del Consell Comarcal
del Moianès

Segueix-nos a:

https://www.facebook.com/consorcidelmoianes
@cmoianes

Sortir al carrer dels nostres deu pobles amb aquest butlletí “Moianès 42” significa que
ja tenim una mínima estructura en el Consell Comarcal del Moianès. Significa que hem
aconseguit superar les primeres adversitats i posar en funcionament allò que tant volíem:
un ens pròxim, transparent, que aporta solucions a les necessitats reals de la nostra gent
i alhora aposta per millorar la qualitat de vida. Però també és sinònim que comencem a
créixer com a comarca, a fer-nos presents arreu de Catalunya com a comarca pionera amb
nous models i noves formes de treballar. El Moianès ve de gust no solament per qui som
com a persones sinó per la nostra manera de fer. Els dinou consellers estem a la disposició
dels més de 13.000 habitants de la comarca. Som Moianès, som comarca.

Soc Salvador Tresserra Purtí, alcalde de l’Estany des del juny del 2007. Entomo com
un repte aquest compromís de tirar endavant el Consell des de l’Àrea de Territori i
Medi Ambient i Assistència als Municipis.
A part de crear un Consell al servei de les persones que viuen a la comarca, tenim
també un gran repte: crear un Consell que estigui també al servei dels ajuntaments,
per oferir alguns serveis i competències de manera conjunta, ja que a escala
individual als municipis petits ens és molt difícil. Hem començat ja des d’aquesta
àrea a oferir serveis i a definir projectes per als ajuntaments (a poc a poc, però amb
molts projectes nous per tirar endavant).

Salvador Tresserra Purtí
Vicepresident segon
del Consell Comarcal
del Moianès

Soc Pere Genescà, alcalde de Granera i president del Consell d’Alcaldes del Consell
Comarcal del Moianes.
Des de la creació de la comarca i del Consell Comarcal del Moianès han passat dos anys;
dos anys intensos de treball per tirar endavant una comarca amb la mateixa il·lusió
que vam posar tots els alcaldes del Moianès per aconseguir que fóssim la Comarca 42.

Per contactar amb el Consorci del Moianès:
93 830 14 18
c/ Joies, 11-13
08180 Moià
www.consorcidelmoianes.cat
consorcidelmoianes@consorcidelmoianes.cat
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Pere Genescà Girbau
President de l’Assemblea
d’Alcaldes del Consell Comarcal
del Moianès

El 2016 ha estat un any molt delicat i complex pel fet d’haver d’assumir les competències
dels serveis obligatoris al Consell, ja que engegar de zero sense diners és molt complicat
i sense maniobra de gestió, però crec que amb l’ajuda de tots els consellers i de les
persones que han portat una bona gestió hem salvat el 2016 sense endeutament i hem
entrat al 2017 amb un pressupost per poder assumir competències tan essencials com
els serveis socials o l’ensenyament, a més d’altres serveis.
A partir d’ara espero que tot el que pugui gestionar el Consell Comarcal sigui per poder
mancomunar serveis amb els ajuntaments i ajuts per a tots.
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estem fent?

Quins projectes i activitats
estem fent?

2. SERVEIS SOCIALS

El Consell Comarcal del Moianès (en endavant, CC Moianès o Consell) es va constituir el 20 de juliol de 2015. Durant el
2016 ha estat treballant per posar en funcionament l’ens, per tal de dotar-lo dels mitjans tècnics i econòmics necessaris
per començar a prestar serveis i assumir les competències corresponents. I així, a l’1 de gener del 2017 ja s’han assumit
les primeres competències.
En aquest període de transició els serveis han estat prestats pels consells comarcals del Bages, d’Osona i del Vallès
Oriental, als quals agraïm el suport rebut. El fet de ser comarca representa, entre altres coses, que podrem gestionar
diferents competències des del territori i que disposarem de nous serveis.
A continuació en destaquem alguns.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ ECONÒMICA

• Transport obligatori. Actualment s’estan recollint les
dades del proper curs per tenir la informació per fer les
corresponents licitacions en funció del nombre d’alumnes de cada ruta.
• Menjadors escolars. Aquest proper curs estem treballant cada servei de menjador de cada centre educatiu
per fer una gestió transitòria aquest curs 2017-2018, al
mateix temps que treballem en el model de servei de
menjador per implantar-lo durant el proper curs 20182019.

• Beques de menjador.
Durant el mes de maig ha
estat obert el període per
presentar les sol·licituds de
beques per a ajuts individuals de menjador escolar
adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris i
de segon cicle d’educació
infantil. S’han presentat un
total de 235 sol·licituds.

• S’està treballant en el disseny d’un pla d’acció per
implementar un nou model de prestació de serveis
socials i serveis a les persones.
Hi ha una explicació ampliada d’aquest punt a la pàgina
14.

• Fira de l’Estudiant de Manresa. S’ha participat en
aquesta fira per promocionar el CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència de l’INS Moianès i el
programa de garantia juvenil. S’ha finançat el transport
dels alumnes de l’IE Castellterçol i l’Institut Moianès
perquè la poguessin visitar.

Jornada sobre el model organitzatiu.
Octubre del 2016

• Servei d’Atenció domicilària (SAD). S’ha iniciat el treball per definir un nou model en l’àmbit comarcal per a
la prestació d’aquest servei.
• Servei d’Intermediació en Deutes d’Habitatge. Estem treballant perquè la comarca pugui disposar en
breu d’aquest nou servei.
• Dinamitzador de la gent gran. S’està treballant per
contractar un dinamitzador de la gent gran.
• Conveni amb el Departament de Salut. S’ha formalitzat un conveni per a la prestació de serveis de salut
pública de competència municipal.
• Constitució del Consell Territorial Consultiu i de
Coordinació de Salut Pública. Es va constituir el passat mes de març i el CC Moianès hi té un representant.

Fira de l’Estudiant de
Manresa.
Abril del 2017

• Visites als centres educatius. S’han visitat tots els
centres educatius de la comarca per tal de recollir dades i demandes que ja hem traslladat al Departament
d’Ensenyament (batxillerat artístic, cicle formatiu de
grau superior, programa per a alumnes que abandonen
els estudis, ampliació de serveis educatius... ).
• Obertura de la Unitat de Suport Educatiu (USEE).
S’ha obert aquest servei a l’Institut Escola de Castellterçol. Actualment hi ha sis alumnes i està previst que
se n’ampliïn les places.
• Projecte d’educació a temps complet. El Moianès és
un dels vuit territoris que formen part d’aquesta prova
pilot de la Diputació de Barcelona. Aqueste projecte té
una dotació de 25.000 euros anuals durant tres anys.

• 190 participants als casals de les escoles durant la
jornada intensiva del mes de juny. S’ofereixen casals a
la tarda durant la jornada intensiva del mes de juny a
vuit escoles d’infantil i primària del Moianès.

• Competències. Des del mes de gener del 2017, el
Moianès és Àrea Bàsica de Serveis Socials i el Consell ha
assumit les competències de la coordinació de la gestió
dels serveis socials bàsics dels diferents municipis.

• Nou servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)
a la comarca. S’ha posat en funcionament aquest nou
servei, que ofereix orientació psicològica i jurídica. El
servei, si és necessari, es desplaça als municipis (cal demanar hora prèviament).

1. ENSENYAMENT
• El CC Moianès assumirà, a l’inici del proper curs escolar 2017-2018, les següents competències delegades
per la Generalitat de Catalunya en matèria d’ensenyament: ajuts individuals de menjador, servei de transport
escolar i servei de menjador.
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• Projecte “sit-up. L’alça”. Hem estat la comarca pionera en la implantació d’uns alçadors a les cadires dels
alumnes per tal de millorar la higiene postural i la consciència de la salut. Hi van participar nou escoles de la
comarca amb 800 alumnes.

Reunió de presentació del SIAD amb l’Institut
Català de la Dona. Març del 2017

• Programa individual d’atenció de les persones en
dependència (PIA). Es gestiona aquest nou servei des
del CC Moianès. En aquests mesos s’han tramitat més
de 50 expedients i s’ha fet una formació per a tots els
equips de serveis socials.
• Transport adaptat. S’està fent un estudi de les necessitats de transport adaptat de la comarca.
• Nou model EAIA - SIS. El Moianès formarà part d’una
prova pilot i disposarà d’un equip propi que gestionaran conjuntament els serveis d’EAIA (equips d’atenció
a la infància i l’adolescència) amb els serveis d’intervenció socioeducativa (SIS) i el Servei d’Integració en
Família Extensa (SIFE).

Formació sobre atenció a la dependència.
Equip tècnic dels Serveis Socials del Moianès.
Febrer-març del 2017

• S’està treballant també en la redacció dels següents
projectes: Pla del teixit associatiu, del Pla d’Igualtat
i en la implementació del servei d’acollida en el marc
de la Llei d’acollida de les persones immigrades i les
retornades a Catalunya.
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5. PROMOCIÓ ECONÒMICA
3. JOVENTUT

3. JOVENTUT
• Competències. La Generalitat ha delegat al Consell
les competències en matèria de polítiques de joventut,
inspecció d’instal·lacions juvenils i visites de seguiment
d’activitats d’educació en el lleure.

Fins ara, el Consell ha contractat:
• 21 persones aturades en programes de foment a
l’ocupació per adquirir major experìencia i formació.
· El 2016 es van contractar deu persones que van fer
tasques de manteniment als deu municipis.
· El 2017 s’han contractat onze persones en el marc
de programes de foment a l’ocupació: sis persones de
suport a medi ambient i turisme, tres agents d’ocupació i desenvolupament local i dues persones vinculades a programes de Garantia Juvenil.

• Xarxa d’impulsors de la Garantia Juvenil. El Moianès
com a comarca forma part, per primer cop, de la xarxa i
disposa d’un tècnic impulsor. Els resultats fins ara són:
307 joves informats, 48 joves inscrits a la Garantia i 27
joves que han trobat feina.
• Xerrada informativa d’activitats d’educació en el
lleure. El passat 30 de març es va fer una sessió informativa a les entitats per tal d’explicar contingut del
Decret 267/2016, de 5 de juliol, que regula les activitats
d’educació en el lleure en les quals participen menors
de 18 anys.

• Formalització del contracte programa de Turisme
amb la Diputació. Pel fet de ser comarca, s’ha formalitzat amb la Diputació de Barcelona un conveni per al període 2016-2019 que suposa un import anual estimat
al voltant de 50.000 € per realitzar accions de promoció i difusió dels municipis i de la comarca.
Durant aquest període s’ha participat a catorze fires
especialitzades en turisme i productes de la terra,
s’ha donat suport en l’organització de sis fires, s’han
editat tríptics i material per als diferents municipis.
En àmbit comarcal, s’ha donat suport a la gestió dels radials de l’Ecomuseu i, concretament aquest any, a l’Espai Hemalosa d’Oló que es va inaugurar el 23 d’abril.

• Taula Comarcal de Joventut del Moianès. El mes de
febrer es tenir lloc la primera taula amb els regidors de
joventut en què van presentar les línies d’actuació del
Pla Nacional de Joventut i es van recollir les demandes
i necessitats de la comarca.

Carpes del Consell Comarcal a disposició dels
ajuntaments.

• Recaptació de la taxa turística. Com a comarca es
percep la taxa turística recaptada als establiments dels
deu municipis del Moianès per reinvertir-los en projectes de promoció i activitats de la zona.
• Carpes. La Diputació ha cedit 27 carpes al Consell Comarcal, que són utilitzades pels ajuntaments per organitzar actes i esdeveniments.

Xerrada informativa a entitats sobre el lleure.
Març del 2017

Taula amb regidors de joventut del Moianès.
Febrer del 2017
Espai Hemalosa. Abril del 2017

4. FORMACIÓ

CURS DE
OR/A
DIRECTOR
D’ACTIVI
TIVITATSS
DE LLEURE

• Aviat començarem a redactar el Pla estratègic comarcal i el Pla d’actuació municipal, finançat amb una
subvenció concedida pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.

• El Consell, amb la col·laboració de l’ACM i la Diputació
de Barcelona, ha organitzat dos cursos de formació per
a entitats públiques en què han participat 50 persones
(Curs de procediment administratiu i de contractació
pública).
• Curs de director/a de lleure. Gràcies a una subvenció
de la Diputació estem impartint aquest curs amb deu
participants per a les persones del territori que col·laboren amb entitats que organitzen activitats de lleure.
• El Consell també ha realitzat el primer curs de formació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau
superior.
• Curs de formació en intervenció a les famílies amb
infants. Hi participen deu treballadores familiars de la
comarca.

El Consorci del Moianès
La creació de la comarca i la constitució del Consell Comarcal del Moianès han
permès que el Consorci del Moianès es pugui adscriure al Consell i que compleixi
la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
Aquest fet ha evitat el tancament dels serveis del Consorci del Moianès, i des
d’aquesta entitat es continuen prestant els serveis de promoció econòmica al
Moianès (servei d’ocupació, serveis d’assessorament a la creació d’empreses i
consolidació empresarial, formació, promoció turística). La resta de serveis que
prestava el Consorci (joventut, immigració, teixit associatiu, gent gran, ...) ja els
està oferint el Consell.

IANÈS
CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS
Alcalde de Granera
genescagp@diba.cat

ÒRGANS DE GOVERN
Pere Genescà

Alcalde de Moià

PRESIDÈNCIA

guiterasrd@diba.cat

Dionís Guiteras

Assemblea d’Alcaldes
Comissió Especial de Comptes
Comissió Informativa
Altres comissions de treball

Organigrama tècnic

ÀREA 1

Alcaldessa de Sant Quirze Safaja

Planificació, Estratègia Territorial i
Comunicació

VICEPRESIDÈNCIA

Anna Guixà
Dionís Guiteras
Pere Genescà
Salvador Tresserra
Anna Guixà

Alcalde de l’Estany
tresserraps@diba.cat

ÀREA 2

Territori, Medi i Assistència
als municipis
Regidor de Collsuspina
olleroe@diba.cat

Eloi Oller

Reglament orgànic comarcal
Pla d’actuació comarcal
Comunicació
Participació ciutadana
RH i Hisenda
Atenció ciutadana
Planificació estratègica
(estudis i observatori)

ÀREA 3

Vicenç
Sánchez

ÀREA 4

Promoció Econòmica i
Activitat Econòmica

Atenció a les Persones i Dinamització
Comunitària
Alcalde de Collsuspina
batllofo@diba.cat

Oriol Batlló

Consellers

Medi
Ambient,
Habitatge,
Urbanisme
i Consum

aguixafa@diba.cat

VICEPRESIDÈNCIA

Salvador Tresserra

Carme Tantinyà

Consellers

Desenvolupament Rural

Ecomuseu,
Patrimoni i
Cultura

Infraestructures o
Equipaments,
Protecció
Civil

Admin.
Electrónica
i TIC.
Suport i Assistència a municipis:
SAT
Secretaries
Altres serveis

Salvador
Tresserra

Eduard
Sánchez

Isaac
Burgos

Maria Tarter
Josep L. Roger

Regidor de Castellterçol

Alcalde de Calders

sanchezsvc@diba.cat

sanchezced@diba.cat

Alcalde de
Castellterçol
burgosli@diba.cat

Regidora de Moià
tarterad@diba.cat

Promoció de l’ocupació,
creació d’empresses i dinamització
empresarial

Jordi
Vila

Regidora de
Castellterçol
tantinafm@diba.cat

Consellers

Formació

Dinamització
Turística i
Comercial

Ensenyament i
Projectes de
Dinamització
Comunitária

Joventut,
Esports i
Teixit
Associatiu

Benestar
Social i
Salut

Maria Tarter
Josep L. Roger

Enric Vilatersana
Joan Capdevila

Neus
Prat

Eduard
Guiteres

Enric Güell
Carme Tantinyà

Tinent Alcalde de
Castellcir

Alcalde de
Santa Maria d’Oló

guiteraspe@diba.cat

guellse@diba.cat

Regidor de
Sant Quirze Safaja

Regidor de
Castellterçol

Tinent Alcalde de Regidor de
Monistrol de Calders Moià

rogerpj@diba.cat

vilapjrd@diba.cat

vilatersaale@diba.cat capdevilacjn@diba.cat

Regidora de l’Estany
pratvn@diba.cat

• Trobareu els currículums dels consellers detallats a la pàgina web del Consell Comarcal: http://www.ccmoianes.cat/consell-comarcal-seu-electronica/composicio-del-consell/presentaciodelsconsellers
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ÀREA DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIS

TERRITORI

TERRITORI

• Inversions a la comarca. Durant el període 2017-2018,
s’executaran les obres d’inversions concedides en el
marc de les meses de concertació de la Diputació per
un import de 310.000 € a l’Ecomuseu del Moianès, senyalització, equipaments del Consell i de serveis supramunicipals.
• Pla cultural del Moianès. Amb el suport de la Diputació s’ha dut a terme aquest pla amb la participació de
diferents agents del territori. Se’n va fer la presentació
pública el passat 30 de març a Castellterçol. El podeu
consultar a la pàgina web del Consell Comarcal.

• Serveis informàtics. Set ajuntaments del Moianès han
mancomunat la prestació dels serveis informàtics municipals.
• L’Institut Cartogràfic de Catalunya ha editat un nou
mapa cartogràfic comarcal del Moianès, que es va
presentar el passat 24 de febrer a Castellterçol.

AJUNTAMENTS
Serveis mancomunats: oficina tècnica, serveis informàtics...
DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
Subvencions
per inversions,
serveis socials
i educació

Presentació del Pla cultural. Març del 2017

• Estudi per a la millora del transport públic del
Moianès. Des de fa un any, juntament amb el Departament de Territori de la Generalitat, s’han fet enquestes
i un treball de camp per tal de detectar necessitats i
millores en el transport públic. Està previst que es presenti als ajuntaments durant el mes de juny.

• Conveni AOC. Es formalitzarà un conveni amb el
Consorci AOC per a la prestació d’assistència tècnica i
foment de la utilització de les TIC i d’eines d’administració electrònica, per fer més accessibles els tràmits als
ciutadans de la comarca.
• Sortida Zer Moianès Llevant a la Mancomunitat la
Plana. 51 alumnes de 1r i 2n de la Zer del Moianès Llevant (Castellcir, Collsuspina, l’Estany i Sant Quirze Safaja) han visitat les instal·acions de la Mancomunitat la
Plana i els han explicat el tractament dels residus.
• Inventari de camins. S’ha iniciat el treball de camp en
36 camins proposats per formar part d’aquest inventari,
que té un total de 215 km.

Estudi de la millora del
transport públic del
Moianès.

698.977€
37%

483.407 €
25%

PRESSUPOST
TOTAL
INGRESSOS:

Presentació del mapa cartogràfic del Moianès.

• Pàgina web del Consell Comarcal. S’ha creat la pàgina web amb el suport de la Diputació de Barcelona:
www.ccmoianes.cat. Consulteu-hi tota la informació.

GENERALITAT
fons de Cooperació Local

113.907 €
6%

1.915.290 €
251.100 €
13%

€ 3%

6. TERRITORI
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Quin pressupost d’ingressos
té el Consell Comarcal?

55.790

10

310.109 €
16%

GENERALITAT
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ
DE CATALUNYA
GENERALITAT
Subvencions
Conveni per a
per a projectes
Oficina
de
Consum i Habitatge
del foment de l’ocupació

ALTRES

2.000 €

GENERALITAT
Conveni per a
Serveis Socials i Joventut

• Centre d’animals domèstics. El Consell està treballant en un estudi per valorar si aquest servei es pot
prestar de manera conjunta entre municipis.
• S’ha constituït la Ponència Ambiental Comarcal.

• Diagnosi del Pla Zonal de Camins. S’ha realitzat
aquesta diagnosi que comportarà l’adequació del camí
de Granera a Monistrol de Calders per part de la Diputació.

• Actuacions de manteniment als ajuntaments. En el
marc de la subvenció PUOSC de la Generalitat de Catalunya, durant el 2016 es van portar a terme actuacions
de manteniment al pati de L’IE Castellterçol i a la nau
Hemalosa d’Oló i durant el 2017 està previst que n’hi
hagi a la resta de municipis.

• Creació de l’Oficina de Serveis Públics del Moianès
- OSTEM. S’està treballant per poder prestar serveis
d’arquitectura i enginyeria de forma conjunta entre els
ajuntaments. Més informació a la pàgina 13.

• Estudi de la ubicació dels serveis del Consell. Juntament amb la Diputació s’ha dut a terme la primera fase
de l’estudi per analitzar els espais on s’han d’ubicar els
diferents serveis del Consell.

IDEES BÀSIQUES:
• Pel que fa a la procedència dels recursos, gairebé el 40% (698.977 €) procedeix del Fons de Cooperació Comarcal, i
el 55% (uns 775.000 €) de subvencions, contractes programes i convenis que s’han obtingut pel fet de ser comarca.
• El 63% dels ingressos del Consell Comarcal són finalistes, és a dir, els rep per fer una despesa concreta o prestar un
determinat servei.
• El 37% dels ingressos restants serveixen per finançar convenis i la despesa de funcionament de l’entitat i la part dels
serveis que no cobreixen les subvencions o contractes programa.
• De les subvencions rebudes, 99.350 € (13,52%) són per finançar inversions.
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Quin pressupost de despeses
té el Consell Comarcal?
EN QUÈ
TÉ PREVIST
GASTAR-LO
EL CONSELL?
ASSISTÈNCIA
SOCIAL I PRIMÀRIA SERVEIS SOCIALS
I JOVENTUT
EDUCACIÓ

PER A QUÈ?

· Prestar els serveis socials i de joventut al Moianès a partir de l’1 de gener de
2017. Finançar del 66% dels serveis socials bàsics que presten els ajuntaments.

Amb què està previst finançar aquests serveis?

PREVISIÓ
DESPESES
ANY 2017

500.385 €

FOMENT DE
L’OCUPACIÓ

COMERÇ I
TURISME

Els serveis del CC del Moianès es finançaran amb:
• Fons de Cooperació Local de Catalunya (fons que la Generalitat reparteix entre els 42 consells
comarcals).
• Contracte programa i convenis amb la Generalitat de Catalunya per a la prestació de Serveis
Socials, Ensenyament, Joventut, Consum, Habitatge i Administració Oberta.
• Subvencions de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per a projectes i actuacions concretes.
• Aportacions dels ajuntaments per a la a prestació dels serveis que els ajuntaments deleguen al
Consell (Oficina Tècnica, serveis informàtics, ...).

*NOTA: la legislació obliga a preveure en el pressupost de despeses del Consell la
despesa de personal de l’equip de serveis socials de l’any sencer, encara que la incorporació d’aquests es faci de forma esglaonada al llarg del 2017.

· Projectes per als quals s’ha rebut subvenció: projecte educació temps complet,
curs de preparació de proves d’accés a cicles formatius.

45.250 €

*NOTA: no inclou el contracte programa d’ensenyament per a la prestació del servei de
menjador i transport escolar (que s’incorporarà al pressupost un cop hagi finalitzat la
formalització del contracte programa).

HABITATGE I
URBANISME
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· Oficina de Serveis Tècnics del Moianès
· Servei d’arquitectes i enginyers als municipis del Moianès que encarrega al
Consell la prestació d’aquest servei municipal
· Servei de ponència ambiental comarcal
· Servei d’Oficina Comarcal d’Habitatge i Consum

104.259 €

· Projectes per als quals s’ha rebut subvenció: per contractar 11 persones de
col·lectius amb dificultats de trobar feina.
· Finançar la part dels serveis i actuacions del Consorci del Moianès que no es
financen amb subvencions.

270.170 €

· Inversió i manteniment de senyalitzacions i d’adequació d’elements de
l’Ecomuseu del Moianès.
· Actuacions per a la promoció turística del Moianès i dels seus municipis .

130.500 €

Pel que fa a despeses destaquem:
• S’ha pressupostat una partida d’inversions per un import de 157.000 € en l’adequació d’equipaments
comarcals, Ecomuseu, senyalització i projectes turístics.
• El 40% del pressupost de la despesa es dedica a l’Àrea de Serveis Socials i Promoció de l’Ocupació. Inclou l’assumpció de les competències en els àmbits de serveis socials, dona, joventut, així com l’execució
de les subvencions obtingudes per a la contractació d’11 persones en situació d’atur per fer diferents
projectes.
• Inclou la posada en funcionament de serveis que els ajuntaments volen prestar conjuntament com
l’oficina de serveis tècnics (arquitecte i enginyer), els serveis informàtics, etc.
• Es preveu l’execució de projectes i serveis que s’han dissenyat i dels que s’ha buscat finançament
durant l’any 2016. Oficines comarcals del Consumidor i d’Habitatge, projecte Educació a temps complet,
redacció del pla estratègic comarcal, etc.
• Fins ara, s’han realitzat els processos selectius i s’han incorporat un total de 12 persones (8 persones
d’estructura i de serveis socials i joventut i 4 tècnics per als programes de foment d’ocupació). També
hi ha 3 persones a dedicació parcial que duen a terme les tasques de secretaria, intervenció i tresoreria.

Què hem guanyat econòmicament pel fet de ser comarca?
ÒRGANS
DE GOVERN
ACTUACIONS
DE CARÀCTER
GENERAL

· Compensar els 19 consellers per les assistències a reunions dels òrgans col·legiats.

51.000 €

*NOTA: el Consell no té previst cap sou per als càrrecs polítics.

· Inversions i altra despesa per a la posada en funcionament del Consell
(despesa puntual de l’exercici 2017)
· Despeses amb motiu del funcionament ordinari i administratiu del Consell.
Despeses d’estudis per a l’elaboració de treballs de planificació estratègica,
organització comarcal i reglaments
· Despeses financeres
· Transferències a entitats
· Fons de contingència

813.724 €

1

2

3

4

2.334.616 €

Poder mantenir
la capacitat
d’atracció de
recursos del
Consorci del
Moianès:

La capacitat
de gestionar i
decidir
els serveis
comarcals des
del mateix
territori

Convertir el
Moianès en un
interlocutor
vàlid davant de
les altres
administracions

en forma de
convenis,
subvencions i
altres recursos
per a la comarca

*NOTA: en alguns casos, la despesa de personal estava prevista per a jornades senceres i anuals, però actualment s’estan cobrint a jornada parcial (acumulació).
*NOTA: s’ha fet una estimació econòmica de possibles llocs de treball per a tot l’any, a
mesura que es van incorporant (incloent-hi l’exercici 2018).

TOTAL:

Des de la posada en funcionament del Consell Comarcal del Moianès, el Moianès ha guanyat:

1.915.290 €

1.312.291 €
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Un consell comarcal
al servei de les persones

En quins projectes de futur
estem treballant?
Un consell comarcal al servei dels ajuntaments

Model de l’Àrea de Servei a les Persones
Des de l’1 de gener del 2017 s’està treballant per implementar el model organitzatiu de l’Àrea de Servei a les Persones,
que inclou l’àrea bàsica de serveis socials bàsics, ensenyament, joventut i dinamització comunitària.
Les línies principals d’aquest model són:
• Treballar des d’una òptica comarcal i amb la perspectiva d’atenció centrada a les persones.
• Desenvolupar un treball comunitari.
• Definir un sistema de suport administratiu per millorar la gestió dels serveis.
• Garantir la cobertura dels serveis bàsics d’atenció a les persones.
• Adaptar les competències i els serveis a les necessitats dels municipis.

àmbit territorial 2

àmbit territorial 3

TS

TS

TS

ES

ES

ES

SAD

SAD

SAD
TC
TC

Serveis mancomunats o que s’aplicaran aviat
Des del mes de gener treballem per prestar serveis de forma mancomunada. D’aquests serveis destaquem els
que estan més avançats:

1. Oficina de Serveis Tècnics del Moianès

Un model distribuït en tres àmbits territorials
al Moianès
àmbit territorial 1

Un dels objectius del Consell és donar suport als ajuntaments i poder prestar serveis de manera conjunta en els
casos en què els ajuntaments ho necessitin, ja sigui per reduir costos, per oferir millors serveis o perquè alguns
ajuntaments no disposen de l’estructura o dels recursos per prestar-los.

És un projecte que es basa en la creació d’un nou servei mancomunat centrat en
la prestació dels serveis tècnics municipals, relacionats amb la planificació i gestió
urbanística dels municipis. S’està acabant l’estudi i està previst que aviat es posi en
funcionament aquesta oficina, mancomunant els serveis d’arquitecte i enginyer.

2. Serveis Informàtics

+

EAIA + SIS

+

SERVEIS ESPECIALITZATS

S’ha aplicat la prestació conjunta del Servei Tècnic Informàtic a set ajuntaments amb
la contractació d’una empresa externa que ofereix suport als ajuntaments i al Consell.

(Equip d’Atenció a la Infància
i Adolescència)
(Servei d’Intervenció Socioeducativa)

(consultar la pàgina15)

Serveis en estudi (per saber si és viable la prestació conjunta del servei):

TC

TC

3. Centre d’Acollida d’Animals Domèstics
4. Assessorament en matèria de protecció civil

* TS: treballador/a social * SAD: Servei d’Atenció Domiciliària
* ES: educador/a social * TC: tècnic/a comunitari/ària (ensenyament, joventut, gent gran, igualtat)

SUPORT EN ADMINISTRACIÓ I COORDINACIÓ

Nous serveis a la comarca:
Treballem perquè durant l’any 2017 es posin en funcionament tres oficines comarcals que oferiran diferents
serveis:

5. Oficina Comarcal de Consum
6. Oficina d’Habitatge
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SERVEIS ESPECIALITZATS DEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS:
SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA (SIAD)
• Servei psicològic (cada quinze dies)
• Assessorament jurídic (un cop al mes)
Horaris d’atenció: cal demanar cita prèvia
Telèfon: 93 830 14 18 - Àrea de Serveis a les Persones del Consell
ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA (SOJ)
Assessorament jurídic per proporcionar un primer consell orientador sobre el tema plantejat pel ciutadà i informar sobre
la viabilitat d'acudir als tribunals i de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes.
Horaris d’atenció: cal demanar cita prèvia (els dimarts cada quinze dies)
Telèfon: 93 830 14 18 - Àrea de Serveis a les Persones del Consell
ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT SOBRE ESTRANGERIA (OFIM)
Horaris d’atenció: cal demanar cita prèvia (un divendres el mes)
Telèfon: 93 830 14 18 - Àrea de Serveis a les Persones del Consell
ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

PUNT D’INFORMACIÓ DE GARANTIA JUVENIL - XARXA IMPULSORS DE GARANTIA JUVENIL
Informació i assessorament sobre el programa de Garantia Juvenil
Horaris d’atenció: cal demanar cita prèvia (de dilluns a divendres)
Telèfon: 93 830 14 18 - Tècnica impulsora de Garantia Juvenil
ccmn.garantiajuvenil@ccmoianes.cat (tècnica de referència: Jennifer Delgado)

PROGRAMA INDIVIDUAL D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
Informació general sobre el programa de dependència i els tràmits i gestions corresponents
Horaris d’atenció: cal demanar cita prèvia (de dilluns a divendres)
Telèfon: 93 830 14 18 - Àrea de Serveis a les Persones del Consell
giolfc@ccmoianes.cat

SERVEIS D’ENSENYAMENT
Informació sobre les competències de transport escolar, beques i servei de menjador
Horaris d’atenció: cal demanar cita prèvia (de dilluns a divendres)
Telèfon: 93 830 14 18 - Tècnic d’Ensenyament
ccmn.ensenyament@ccmoianes.cat

OFICINA COMARCAL DE CONSUM
Informació general sobre el programa de dependència i els tràmits i gestions corresponents
Horaris d’atenció: cal demanar cita prèvia (de dilluns a divendres)
Telèfon: 93 830 14 18 - Tècnic de Territori del Consell
ccmn.consum@ccmoianes.cat

CONSORCI DEL MOIANÈS
• Servei d’Ocupació del Moianès
• Servei d’assessorament a les empreses
• Formació
• Promoció turística i dinamització comercial
Telèfon: 93 830 14 18
www.consorcidelmoianes.cat

Consell Comarcal del Moianès
93 820 80 00
c/ Joies, 11-13
08180 Moià
www.ccmoianes.cat
ccmn.consell@ccmoianes.cat
Segueix-nos a:
https://www.facebook.com/comarcamoianes
@comarcamoianes

Edita:

Amb el suport:

