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Els presentem la relació de competències, serveis i projectes que el Consell Comarcal va començar a prestar des de l’1 de gener d’aquest any 2017, i aquells que es començaran a prestar en
aquest últim quatrimestre de l’any 2017.

ÀREA SERVEIS A LES PERSONES
1. ENSENYAMENT
A partir del proper curs escolar 2017-2018 el Consell Comarcal començarà a prestar les següents competències delegades per part del Departament d’Ensenyament.
· Ajudes individuals de menjador
· Servei de transport escolar obligatori i no obligatori
· Servei escolar de menjador
· Gestió de projectes educatius a nivell comarcal (educació a temps complert, edu.moianès,...)
T. 93 820 80 00 ccmn.ensenyament@ccmoianes.cat

2. SERVEIS SOCIALS, GENT GRAN I DEPENDÈNCIA
2.1 SERVEIS SOCIALS BÀSICS
· Coordinació equips de serveis socials bàsics dels 10 municipis (Treballadora Social i Educadora Social)
· Servei bàsic d’atenció social als 10 municipis (treball social i educació social)
· Serveis d’atenció domiciliària (SAD)
· Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial (Centre obert)
· Serveis residencials d’estada limitada (acolliment urgència social/residència temporal per a
persones adultes en situació d’exclusió social)

2.2 SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS
· Equips d’atenció a la infància i adolescència (EAIA) (A partir de mitjans de setembre)
· Transport adaptat
· Serveis i projectes de dinamització comunitària

2.3 PROGRAMA INDIVIDUAL D’ATENCIÓ DEPENDÈNCIA
Informació sobre el programa de dependència i els tràmits i gestions corresponents

2.4 SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA (SIAD)
· Servei psicològic
· Assessorament jurídic
· Activitats i formació en matèria d’igualtat
Cal demanar cita prèvia

2.5 SERVEI 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.
Per informació d’aquests serveis cal demanar cita prèvia:
T. 93 820 80 00
c/e: ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

3.
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ÀMBIT JOVENTUT
3.1 SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT DEL MOIANÈS
· Seguiment de les activitats d’educació en el lleure on hi participen menors de 18 anys
· Seguiment i inspeccions en matèria d’instal·lacions juvenils
· Oficina Comarcal de Joventut
· Desplegament de les polítiques de joventut comarcals
· Suport als ajuntaments de la comarca per al desenvolupament de polítiques locals de joventut (tècnics i regidors)
· Suport i assessorament a les entitats joves de la comarca
T. 93 820 80 00 / ccmn.joventut@ccmoianes.cat

3.2 PUNT D’INFORMACIÓ GARANTIA JUVENIL - XARXA IMPULSORS DE GARANTIA JUVENIL
· Informació sobre Garantia Juvenil i programes formatius i d’inserció
· Suport en la inscripció al sistema de Garantia juvenil
· Orientació acadèmica i laboral
T. 93 820 80 00 / ccmn.garantia@ccmoianes.cat

4. SERVEI D’ACOLLIDA A LES PERSONES MIGRADES
· Servei d’informació i assessorament sobre estrangeria (OFIM)
· Projectes de convivència i acollida
· Formació bàsica
Cal demanar cita prèvia - T. 93 820 80 00/ ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

A partir del mes d’octubre s’oferiran també els següents serveis:
· Programa de Dinamització de la Gent Gran
· Servei intermediació servei d’intermediació en deutes de l’habitatge (SIDH)

ÀREA TERRITORI
5. OFICINA LOCAL D’HABITATGE DEL MOIANÈS
· Informació i tramitació sobre diferents ajudes previstes al Pla per al dret de l’habitatge
vigent: ajudes de lloguer, ajudes de rehabilitació...
· Tràmits de cèdules d’ habitabilitat de primera i segona ocupació
· Gestió de la borsa de lloguer social
Cal demanar cita prèvia -Telèfon: 93 830 14 18 – habitatge@consorcidelmoianes.cat

6. OFICINA COMARCAL DE CONSUM
· Informar, orientar i assessorar sobre qualsevol tema relacionat amb el consum. Drets i deures i consultes plantejades pels consumidors o usuaris i empreses o establiments comercials.
· Recepció i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions.
Cal demanar cita prèvia -T. 93 820 80 00 / ccmn.consum@ccmoianes.cat

7. SERVEIS D’ ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA ALS AJUNTAMENTS
8. ÒRGAN TÈCNIC AMBIENTAL COMARCAL
El Consell Comarcal ha creat l’òrgan tècnic ambiental comarcal que és l’encarregat de fer els
informes d’idoneïtat i suficiència i els informes integrats de les sol·licituds de les llicències
d’activitats corresponents a l’annex II de la Llei 20/2009 dels 10 municipis del Moianès.
A partir del mes d’octubre s’oferirà també:
· Servei intermediació servei d’intermediació en deutes de l’habitatge (SIDH)
· OSTEM –Oficina de serveis tècnics del Moianès. Des del Consell comarcal s’oferiran els serveis d’arquitectura i enginyeria als ajuntaments del Moianès que ho sol·licitin
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ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA
Aquesta àrea ofereix serveis i programes gestionats pel Consorci del Moianès que actualment
és una entitat adscrita al Consell.
9. SERVEIS QUE OFEREIX I GESTIONA EL CONSORCI DEL MOIANÈS
* Servei Ocupació del Moianès
· Suport a la recerca de feina
· Orientació laboral
· Serveis especialitzats per la millora de l’ocupabilitat
· Projectes de foment de l’ocupació (Programa 30 plus, Projecte innovador...)
Demanar cita prèvia T. 938301418 / som@consorcidelmoianes.cat

* Servei d’assessorament a les empreses i als emprenedors
· Assessorament per la creació de noves empreses i amplicació de negoci i diversificació
activitats
· Assessorament tècnic especialitzat per a empreses
· Formació empresarial
· Projectes de dinamització del teixit econòmic
Demanar cita prèvia T. 938301418 / empreses@consorcidelmoianes.cat

* Promoció turística i dinamització comercial
· Informació i atenció als visitants de l’Oficina de Turisme del Moianès
· Promoció turística de la comarca
· Creació de productes turístics
· Participació i organització de fires
· Execució del Pla de dinamització comercial

* Projecte Ecomuseu del Moianès
* Àrea de Desenvolupament Local
· Redacció estudis tècnics
· Implantació dels plans estratègics
· Programa Leader
* Formació ocupacional i de reciclatge
10. PROGRAMES MIXTES DE FOMENT OCUPACIÓ
El Consell Comarcal des de la seva creació ha executat programes del Servei Ocupació de
Catalunya per fomentar l’ocupació de col·lectius amb risc exclusió (Programa Treball i Formació, Programa Joves en pràctiques beneficiaris de la garantia juvenil...).
11. FORMACIÓ INSTRUMENTAL
* Preparació a les proves accés a grau superior i a grau mig.

Per més informació i per seguir la informació actualitzada podeu consultar les webs i
seguir-nos a les xarxes
* Consell Comarcal del Moianès
93 820 80 00
C/Joies, 11-13
08180 Moià
www.ccmoianes.cat
ccmn.consell@ccmoianes.cat
https://www.facebook.com/comarcamoianes
@comarcamoianes

* Consorci del Moianès
C/Joies, 11-13
08180 Moià
93 830 14 18
www.consorcidelmoianes.cat
consorci@consorcidelmoianes.cat
https://www.facebook.com/consorcidelmoianes
@cmoianes
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