
PER QUÈ VOLEM SER COMARCA?
PER QUÈ HEM DE SER COMARCA?

PERQUÈ ÉS LA ÚNICA OPCIÓ POSSIBLE



EL MODEL DE COOPERACIÓ DEL MOIANÈS: EL CONSORCI
El Moianès és un territori format per 10 municipis situats a l'extrem de les respectives comarques:
Castellcir, Castellterçol, Granera, Sant Quirze Safaja (Vallès Oriental), Collsuspina (Osona), Calders,
l'Estany, Moià, Monistrol de Calders  i Santa Maria d'Oló (Bages), i que comptem amb una població
de 13.140 habitants.

D'aquests municipis, només 3 superen els 1.000 habitants.

Aquesta petita dimensió dificulta el poder donar, de forma individual, respostes eficients a les
necessitats i problemàtiques dels nostres pobles.

El projecte de llei de Governs Locals aprovat recentment defineix les comarques com aquell nivell
d'administració que facilitarà la cooperació i coordinació dels municipis, fent possible respostes
conjuntes a problemàtiques comunes.

Els 10 municipis tenim unes característiques geogràfiques, històriques i socioeconòmiques molt
similars però alhora som molt diferents de les 3 comarques a les que pertanyem, i en les que el
nostre pes és insignificant (en molts casos els nostres municipis ni tan sols compten amb
representació dintre dels corresponents Consells Comarcals).

Aquests fets han provocat que els municipis del Moianès, des de fa anys, no haguem trobat en
les actuals comarques respostes adequades a les nostres necessitats en determinats àmbits  i ens
hàgim organitzat, ara fa ja 18 anys, sota la fórmula del Consorci del Moianès.

El Consorci del Moianès va néixer l'any 1994 per a donar resposta a una necessitat del territori.
La crisi del tèxtil dels anys 90 va generar una situació de desconcert al Moianès i a les seves
persones i els 10 ajuntaments del territori ens vam unir voluntàriament per fer-hi front, mitjançant
la creació d'aquesta entitat.

El Consorci, en aquells moment, tenia com a primer objectiu dinamitzar social i econòmicament
el territori incentivant la creació de noves empreses i nous llocs de treball, així com requalificar
i recol·locar a les persones aturades.

Aquest model de treball conjunt que tants bons resultats va donar i està donant en el camp de
la promoció econòmica i la creació d'ocupació s'ha utilitzat, també, en altres àmbits municipals,
fent possible que els habitants de tots els pobles del Moianès disposem de serveis que cadascun
 dels ajuntaments, de forma individual, no podríem prestar(habitatge, educació, immigració,
joventut, gent gran, rehabilitació de patrimoni etc..).

En definitiva, els 10 municipis del Moianès hem sabut auto-organitzar-nos per a donar resposta
a les necessitats del nostres habitants i empreses a través d'un model particular d'organització
municipal basat en la proximitat, la cooperació, la mancomunació, la descentralització  i l'eficiència
desenvolupat a través del Consorci del Moianès en benefici de cadascun  dels municipis del
Moianès i de les persones i empreses que en formen part.



EL CONSORCI DEL MOIANÈS: 10 FACTORS D'ÈXIT

1. El Consorci neix de la pròpia voluntat dels 10 municipis
El Consorci del Moianès és una entitat creada fa 18 anys de forma voluntària pels deu municipis
del Moianès amb l'objectiu de donar resposta conjunta a la situació de crisi que patien cadascun
dels seus pobles.

2. El Consorci: un instrument tècnic
Des de bon principi, es concep el Consorci com una eina tècnica que permet el treball conjunt
dels municipis del Moianès amb l'únic objectiu de prestar al ciutadà, a les empreses i als ajuntaments
aquells serveis que no són donats  per altres administracions.

Els municipis hem comprovat que treballar a favor del Moianès significa treballar a favor de
cadascun dels seus municipis. Aquest fet ha permès durant 18 anys prendre totes les decisions
per consens i unanimitat (mai no hi ha hagut un sol vot en contra).

3. El Consorci: un model basat en la representativitat equitativa
Les decisions al Consorci es prenen de forma consensuada. Cada poble té el mateix poder de
decisió amb independència del seu nombre d'habitants: un poble, un vot.

· Granera (76 hab): un vot

· Moià (5.790 hab): un vot

Aquest model de governança que ja practiquem al Moianès és el que defineixen les actuals
propostes de llei sobre reformes de les administracions locals.

4. El Consorci: una entitat amb serveis itinerants i descentralitzats i amb vocació
de servei al ciutadà
Un dels principis bàsics del Consorci és acostar els serveis als ciutadans i empreses del territori.
Per això, els serveis que ofereix el Consorci són itinerants i els tècnics es desplacen a cada municipi.
També les diferents  activitats s'organitzen de manera descentralitzada (la Fira Moianès Turisme
i Lleure  és rotativa i es fa cada any en un poble diferent).

La filosofia del Consorci és procurar ser una entitat activa i àgil, amb vocació de servei al ciutadà
i que ofereixi "serveis a la carta". El Consorci, en la mesura de les seves possibilitats, adapta els
serveis que ofereix a les necessitats dels usuaris.

5. El Consorci: una eina pro-activa
Aquesta  proximitat als usuaris permet detectar de forma ràpida les necessitats reals a les quals
cal donar resposta i alhora anticipar-se i adequar els serveis i projectes en funció de la realitat de
 cada moment.

Un exemple d'aquesta pro-activitat el trobem en el sector de serveis a les persones dependents
on s'ha aprovat una nova normativa segons la qual es requereix una nova titulació als treballadors
d'aquest sector. Al 2015 qui no disposi d'aquesta titulació, podrà perdre la feina.
Aquest canvi normatiu afecta a 250 treballadors de residències, centres de dia i centres per
discapacitats del Moianès. D'aquests, 100 treballadors no disposen de la formació requerida i
poden perdre la feina per manca de qualificació.



Davant d'aquesta necessitat del territori, el Consorci està treballant juntament amb altres institucions
per evitar la pèrdua de llocs de treball:

· Organitzant cursos que permetin l'accés a Cicles Formatius de Grau Mig i Superior per 
aquelles persones que no tenien els requisits d' accés per fer el cicle formatiu.

· Aconseguint, juntament amb l'Institut del Moianès, que el Departament d'Ensenyament
imparteixi a Moià el Cicle Formatiu de Grau Mig (Tècnic en atenció a persones en situació
de dependència).  

6. El Consorci: una organització flexible amb capacitat d'adaptació
Per tal de donar una resposta òptima a les demandes de cada moment és necessària una organització
flexible i àgil que permeti oferir, en cada moment, els serveis necessaris amb els perfils professionals
adequats.

Aquesta flexibilitat també fa possible adequar el volum de despesa als ingressos existents en cada
moment del cicle econòmic, evitant així que l'entitat pugui generar dèficit.

7. El Consorci: un instrument amb l'objectiu de dinamitzar econòmicament el
Moianès i incentivar la creació  d'ocupació
L' objectiu inicial de la creació del Consorci del Moianès va ser: "Dinamitzar econòmicament el
Moianès i promocionar el territori com un lloc atractiu per visitar i residir, generant noves iniciatives
empresarials i nous llocs de treball, un creixement econòmic sostenible, respectant el medi natural,
refermant la identitat col·lectiva dels seus habitants i la seva qualitat de vida."

Ja en aquells moments, la prioritat dels ajuntaments fou buscar recursos externs per  invertir-los
en les persones i les empreses del territori, per incentivar que aquests generessin nous llocs de
treball, aprofitant les potencialitats i recursos únics i singulars del Moianès que podien generar
activitat econòmica i riquesa en el territori.

Aquest objectiu inicial encara és vigent avui en dia i les actuacions realitzades al llarg dels 18 anys
d'història del Consorci han donat els seus fruïts, ja que el Moianès compta amb una taxa d'atur
del 12,16% (setembre 2013) quan a la resta de Catalunya és del 23,8%. (2n trimestre del 2013).

8. Els serveis que ofereix el Consorci del Moianès no es presten per altres
administracions supramunicipals en el territori
Des dels seus orígens, el Consorci presta els serveis que a nivell municipal es consideren prioritaris
sempre i quan no existeixi una altra administració que ofereixi el servei en el territori.

L'objectiu és donar més i millors serveis a ciutadans i empreses. Per tant, si una altra administració
fa una bona prestació d'un servei en el territori, el Consorci no actua en aquest servei i centra els
seus esforços en altres àrees no cobertes per la resta d'administracions.

9.La cooperació: una fórmula eficient de prestació de serveis
El model de cooperació desenvolupat al Moianès permet d'una banda aprofitar les economies
d'escala que ofereix la mancomunació i de l'altra fer viable l'existència d'uns serveis tècnics
especialitzats que cada municipi de forma individual no podria prestar.

Aquesta cooperació permet poder disposar de més serveis, millorar la qualitat dels existents i
mantenir-ne d'altres que haurien de ser tancats.



En són exemples,entre d'altres, els resultats assolits amb 18 anys

· El Servei d'Emprenedors ha assessorat 1.541 nous projectes empresarials, dels quals

479 s' han portat a terme i han generat 889 nous llocs de treball.
· El Servei a Empreses ha atès 708 consultes d'empreses ja creades  en diferents àmbits.

· El Servei d'Emprenedors i Empreses ha donat suport en la tramitació de subvencions
a emprenedors i empreses que s' han concedit per un import de 2.825.906,53€.

· L'Àrea de Formació ha realitzat 1.129 cursos de formació amb 17.151 alumnes.

· Les Oficines de Turisme del Moianès han atès 108.494  visitants.

· L'Àrea de Dinamització Comunitària han participat 12.341 joves i 4.574 persones en
les activitats de dinamització de la gent gran.
· L'Oficina Local d'Habitatge ha donat suport en el  tràmit de subvencions que s'han 
concedit per un import de 1.299.442,45€.

10. El Consorci: un model de gestió econòmicament sostenible
El Consorci del Moianès és una entitat que no té endeutament i està completament sanejada.

Aquesta situació és conseqüència de que l'entitat funciona sota criteris de racionalitat empresarial.
No fa mai cap despesa fins que no té confirmat el seu finançament i ajusta el cost de les activitats
o projectes als corresponents ingressos de què disposa.

Aquesta adequada gestió econòmica i el control exhaustiu de la despesa fan possible que, fins i
tot en època de reduccions de subvencions, l'entitat aconsegueixi finançar el 85-90% de la seva
despesa amb subvencions obtingudes per la presentació de projectes a les convocatòries públiques
de subvencions.

El 10-15% restant es finança amb aportacions municipals i ingressos directes.



LES NOVES REFORMES LEGISLATIVES AMENANACEN AMB LA
DESAPARICIÓ DEL CONSORCI I DEL MODEL
El model de treball conjunt desenvolupat al Moianès mitjançant el Consorci ha proporcionat i
està proporcionant bons resultats tal i com constaten els resultats assolits. Aquest fet és reconegut
arreu.

D'altra banda, quan el nou projecte de llei de Governs Locals de Catalunya defineix el model
d'organització de  les comarques de Catalunya, proposa el sistema d'organització que des de fa
ja 18 anys s'aplica al Consorci (organisme tècnic i amb representativitat equitativa).

Malgrat que els resultats són bons i que el model d'organització ha funcionat, es preveu la
desaparició del nostre model basat en la proximitat, cooperació, la mancomunació i l'eficiència
pel sol fet que l'entitat que el desenvolupa és un consorci i no un consell comarcal ("Ley de
Racionalización y sostenibilidad de la administración local" i "Llei de Governs Locals de Catalunya",
totes dues aprovades inicialment).

1. Una amenaça: "Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración
local" i el nou projecte de Llei de Governs Locals de Catalunya
Ambdues lleis de reforma de l'administració impulsades per la Generalitat i l'Estat potencien la
comarca com l'únic nivell d'administració vàlid per a la prestació conjunta i mancomunada de
serveis.

Totes dues lleis regulen la desaparició dels Consorcis, que perden tota legitimitat per actuar. No
podran seguir existint.

Aquesta reorganització, que en altres territoris pot ser adequada perquè elimina duplicitats,
suposa pel Moianès la pèrdua de l'únic model d'organització municipal que actualment dóna
resposta a les necessitats concretes del Moianès, molt especialment en el camp de la dinamització
econòmica i la creació d'ocupació.

El model d'eficiència econòmica que persegueix la reforma és el model de què presumeix el
Consorci, cosa que ens dota de raons però no pas de legitimitat política ni jurídica.

2. Les actuals comarques no substituiran els serveis ni el model desenvolupat
al Moianès
Els municipis del Moianès representem un pes insignificant dins de les comarques a les que
actualment pertanyem (menys d'un 1% de la població del Vallès Oriental i Osona i menys d'un
5% de la del Bages).

La realitat i les necessitats que tenim els municipis del Moianès, també són diferents a les que
presenten les tres comarques. En conseqüència, la resposta a nivell de serveis i d'organització
municipal que s'està donant des del Moianès també és diferent a les que ofereixen les corresponents
comarques.

Per aquests motius, amb la desaparició del Consorci i del seu model d'organització es produirà
una pèrdua dels serveis existents que en la seva major part no seria substituïda pels Consells
Comarcals actuals degut a l'actual orientació d'aquests (per exemple Servei Ocupació, assessorament
per la creació i consolidació d'empreses, formació per aturats i reciclatge, etc...).



3. La conseqüència: pèrdua de serveis
La desaparició del Consorci del Moianès i del model d'organització municipal desenvolupat tindrà,
a nivell de prestació de serveis, conseqüències clares i contundents.

· Pèrdua dels serveis que actualment es presten mancomunadament al territori 
mitjançant el Consorci:
· Servei d'Ocupació del Moianès: borsa de treball, assessorament a qui busca feina, ...

· Emprenedors: assessorament a qui té una idea empresarial i vol portar-la a terme, 
tramitació de subvencions,...

· Empreses: assessorament a empreses per la seva consolidació , formació empresarial
i  projectes de dinamització empresarial,...

· Formació i Educació : cursos per aturats i per millorar l'ocupabilitat, formació de 
reciclatge, cicle formatiu de grau mitjà, preparació per proves d'accés a cicles formatius.

· Educació: ludoteques itinerants i activitats del projecte edu.moianès.

· Dinamització turística i comercial: informació a visitants, assessorament i dinamització
de les empreses del sector ,...

· Projecte Ecomuseu del Moianès
 (veure annex i consultar la web http://www.consorcidelmoianes.cat/)

· Possible pèrdua d'actuals serveis municipals pel fet de no poder realitzar una prestació
conjunta del servei que els faci sostenibles econòmicament mitjançant les economies
d'escala
El projecte de llei estatal de reforma de l'administració local determina que els serveis 
prestats pels municipis han de complir uns estàndards d'eficiència. Si aquest estàndard
no s'assoleix en la prestació dels serveis no obligatoris, el municipi no podrà oferir aquests
serveis.

Estudis realitzats des del Consorci del Moianès confirmen que serveis municipals que 
actualment són deficitaris, i per tant perillen, poden prestar-se de forma eficient mitjançant
una prestació conjunta que aprofiti les economies d'escala i faci viable el manteniment
del servei.

4. La Llei de Governs Locals de la Generalitat de Catalunya: també una gran
oportunitat
Malgrat aquesta llei defineix les comarques de Catalunya com la única administració vàlida per
a gestionar el treballar conjunt, deixant fora d'aquest àmbit els consorcis,  també defineix com a
referència el model de gestió i de cooperació que s'ha dut a terme entre els municipis del Moianès,
a través del Consorci.

Aquesta contradicció és el punt fort de què disposem per defensar la necessitat de disposar d'un
òrgan de gestió propi. Si aquest ha de ser la comarca, benvinguda sigui la comarca del Moianès!



EL RECONEIXEMENT DE LA COMARCA: LA ÚNICA OPCIÓ  PER
MANTENIR EL MODEL DESENVOLUPAT AL MOIANÈS
El Moianès és una comarca reconeguda històricament en diferents moments del temps. Sempre
ha estat present en les classificacions de comarques i de propostes d'organització territorial que
s'han fet des de l'any 1600. Geogràficament, socialment i econòmicament és un territori que
presenta característiques similars, i alhora compleix els requisits establerts pel Decret legislatiu
4/2003 del Text refós de la Llei d'organització comarcal per la creació d'una nova comarca, i així
poder ser reconeguda com a tal. Tanmateix, la comarca del Moianès mai ha estat reconeguda
oficialment.

Malgrat aquesta manca de reconeixement oficial, els municipis que formem part del Moianès
sabem que som un territori de característiques similars en el que els nostres habitants i empreses
tenen necessitats semblants. D'altra banda, també som conscients que cada un de nosaltres, per
separat, no té suficients mitjans per a donar resposta a determinades necessitats que els nostres
ciutadans i empreses plantegen i hem comprovat que el fet de treballar conjuntament a favor del
Moianès permet donar resposta a les necessitats de cadascun dels municipis que en formem part.

Després d'aquests 18 anys, els actuals projectes de reformes legislatives  estatal i catalana de
l'administració local estan posant un punt i final en aquest camí de "ser malgrat no et deixen ser".
El Consorci i el seu model de funcionament i de prestació de serveis estan en el seu camí final i
cal prendre la decisió definitiva: o esdevenim comarca, o perdem allò construït.

Els municipis del Moianès creiem fermament en l'eficiència i eficàcia del model de treball conjunt
que estem duent a terme, perquè tenim un projecte comú i una estratègia per dinamitzar
econòmicament i socialment el territori. Durant aquests 18 anys també hem demostrat que volem
i sabem treballar plegats .

Per això, tornem a reivindicar que el Moianès sigui reconegut com a comarca.

RAONS PER A REIVINDICAR LA COMARCA DEL MOIANÈS: SOM10
1. PERQUÈ l'expedient de sol·licitud que hem presentat ha superat totes les
comissions tècniques de la Generalitat de Catalunya
Fa anys que el Moianès reclama la comarca. L'última sol·licitud que els deu municipis del Moianès
hem presentat voluntàriament a la Generalitat de Catalunya és del 22 d'abril del  2010. Aquesta
sol·licitud compleix tots els requisits establerts per la llei i  ha superat totes les comissions tècniques
pertinents. Només manca la decisió política del Govern de la Generalitat de Catalunya.

2. PERQUÈ la creació de la comarca  no implica cap canvi quotidià
El reconeixement de la comarca no suposarà cap canvi en la vida quotidiana de les persones.

Anirem al mateix hospital, institut o jutjat on anem actualment. La gent anirà on voldrà, com ara.

Les comarques no tenen atribuïdes competències en relació a la prestació dels serveis directes i
de gestió dels equipaments en  els àmbits de salut, ensenyament o justícia. Aquestes competències
les té directament el Govern de la Generalitat.

El reconeixement de la comarca tampoc implica la creació de nous equipaments comarcals.



3. PERQUÈ  volem una eina, no un sentiment de pertinença
L'objectiu del model de treball conjunt desenvolupat al Moianès és donar resposta a les necessitats
de les persones, empreses i ajuntaments del Moianès.

No reivindiquem la comarca com un simple sentiment de pertinença, reivindiquem la comarca
perquè volem un instrument útil, pròxim que ens permeti oferir als nostres ciutadans, empreses
i ajuntaments més i millor serveis.

4. PERQUÈ  implica un finançament adequat
El model desenvolupat no percep cap finançament estable que permeti el manteniment d'una
estructura bàsica, pel sol fet de ser gestionat per un Consorci.

El finançament de les comarques es basa fonamentalment en tres blocs:

· Fons de Cooperació Comarcal: transferències incondicionades provinents de la Generalitat.

· Contractes-Programa: transferències provinents de la Generalitat per a oferir determinats
serveis o acomplir funcions concretes (menjador escolar, transport escolar i serveis 
socials).

· Subvencions obtingudes de diferents administracions per haver presentat projectes a
convocatòries públiques.

El model del Moianès no té dret al finançament del primer i segon apartat pel fet que l'entitat que
el gestiona és un consorci i no un consell comarcal.

Si el mateix model del Moianès estigués gestionat per un Consell Comarcal, hagués rebut al 2012,
només en concepte de Fons de Cooperació Comarcal, 626.000,00€, a part de les transferències
per contractes programes i les subvencions sol·licitades .

A diferència d'això, el Consorci es finança bàsicament amb subvencions obtingudes a través de
convocatòries públiques de subvencions i de la quota que paguen els ajuntaments.

5. PERQUÈ  no suposarà més despesa
El reconeixement  de la comarca del Moianès no suposa més despesa en administracions, simplement
una nova redistribució dels Fons de Cooperació Comarcal destinats a tots els Consells Comarcals
que existeixen actualment. Per tant, no suposarà cap increment de cost al ciutadà.

I a diferència del que passa ara, aquests recursos aniran directament al Moianès per poder oferir
els serveis actuals en condicions i alhora ampliar i prestar-ne de nous.

Aquest fet repercutirà en una clara millora de qualitat de vida de les persones.

6. PERQUÈ la comarca és el nivell d'administració definit per les noves lleis per
a gestionar el model de treball  de prestació de serveis mancomunat que hem
desenvolupat
El Moianès té vida pròpia i per aquest motiu necessita el seu òrgan supramunicipal que l'articuli,
que el coordini i que li permeti continuar dissenyant les estratègies territorials i sectorials per tal
de desenvolupar-se econòmicament i socialment. I cal fer aquesta feina de forma arrelada al
territori per crear llocs de treball, generar riquesa i millorar la qualitat de vida dels seus habitants.

Els projectes de llei en tràmit donen a la comarca la legitimitat necessària com a nivell d'administració
reconeguda institucionalment per cooperar i prestar serveis conjunts. Així, les noves lleis li atorguen
cobertura legal pels processos de mancomunació de serveis que permetrien evitar que serveis
municipals desapareixin.

El model ja està construït i està donant bons resultats. Sabem treballar conjuntament i tenim
experiència que ens avala. El reconeixement de la comarca és indispensable per a mantenir-lo.



7. PERQUÈ  no suposa NI més administracions  NI més burocràcia
Actualment, els deu municipis del Moianès ens repartim en tres comarques.

Reconèixer la comarca del Moianès no vol dir sobreposar aquesta comarca a les altres
administracions, sinó substituir les tres parts actuals per una de única en aquesta part del territori.

D'altra banda, amb el reconeixement de la comarca es dissoldria el Consorci integrant les seves
activitats en el Consell Comarcal. Per tant, tampoc en aquest sentit es duplicarien funcions.

8. PERQUÈ volem seguir treballant per fomentar i incentivar la creació d'ocupació
en el Moianès
En aquests moments de crisi, les administracions han d'intentar ajudar i donar resposta als
ciutadans i a les empreses del territori.

És una qüestió de responsabilitat de la Generalitat i de l'Estat valorar si en aquest context de crisi
econòmica es legítim eliminar els instruments que funcionen, estan ajudant a crear ocupació i a
esmorteir els efectes de la crisi, que són avalats amb bons resultats i que no són deficitaris.
Repetim, és una qüestió de responsabilitat.

9. PERQUÈ creiem que pobles petits, identitat i un model de gestió eficient és
una suma possible
Els projectes de lleis estatal i catalana ( aprovats i en tràmit) aposten i incentiven, de forma
definitiva, la fusió de petits municipis com a eina per a fer eficient la prestació dels serveis.

Els petits pobles del Moianès volem continuar sent pobles i volem evitar la problemàtica que
suposaria una fusió amb municipis.

El reconeixement de la comarca permetrà continuar treballant en models de prestació conjunta
de serveis, que permeten beneficiar-nos dels avantatges de la mancomunació, fent-los sostenibles
econòmicament, sense haver de resignar-nos a una simple fusió de municipis.

10. PERQUÈ els municipis volem continuar decidint el nostre futur
El reconeixement de la comarca permetrà que els municipis del Moianès mantinguem el model
de governança que hem construït, en el que tots els municipis estem representats en l'Assemblea
d'Alcaldes amb el mateix poder per decidir i que ha donat excel·lents resultats durant les 5
legislatures (amb canvis de partits polítics i representants) de vida del Consorci.

Volem continuar exercint el dret a l'autonomia local i mantenir la capacitat de decidir quins
projectes i serveis són necessaris per a desenvolupar el nostre territori en favor dels nostres
ciutadans i les nostres empreses.



En definitiva,
en aquest context de reformes legislatives

REIVINDIQUEM LA COMARCA

PERQUÈ ÉS LA ÚNICA OPCIÓ POSSIBLE

GARANTIR ELS SERVEIS ALS HABITANTS DEL MOIANÈS

INCENTIVAR LA CONSOLIDACIÓ I  LA CREACIÓ DE NOVES EMPRESES I NOUS LLOCS DE TREBALL

SEGUIR DECIDINT AMB IGUALTAT DE CONDICIONS: 1 POBLE 1 VOT

MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DELS CIUTADANS

SEGUIR TREBALLANT PERQUÈ EL MÀXIM DE GENT QUE VIU A MOIANÈS PUGUI TREBALLAR
AL MOIANÈS

EVITAR LA FUSIÓ I AGRUPACIÓ FORÇOSA DELS NOSTRES MUNCIPIS

PERQUÈ ELS 10 POBLES VOLEM:



QUÈ PODEM PERDRE?
GUIA DE SERVEIS DEL CONSORCI DEL MOIANÈS

· EMPRENEDORS I EMPRESES (Veure Carta serveis a les empreses)
· Assessorament a persones que volen iniciar una activitat empresarial.
· Assessorament a empreses ja  creades.
· Informació i tramitació de subvencions.
· Formació empresarial.
· Espai emprèn -Club de l'emprenedor.
· Projectes de dinamització i consolidació empesarial.

· SERVEI OCUPACIÓ DEL MOIANÈS
· Borsa de treball.
· Assessorament a qui busca feina: entrevistes ocupacionals, orientació laboral...
· Club de la feina: Som-hi! Espai per la recerca de feina.
· Punt informació i orientació professional:

· IRIS: Assessorament per obtenir l'acreditació en el sector serveis a les
persones d'acord a les normatives vigents.
· Assessorament i acreditació sobre competències laborals.
· Sobre itineraris formatius.

· Gestió de programes mixtes de formació i ocupació (Plans Ocupació, projecte ILO,...)

RESULTATS:
· Projectes de creació de noves empreses assessorats: 
· Projectes assessorats que han creat una nova empresa: 
· Nous llocs de treball creats pels nous projectes:
· Consultes d'empreses ja creades: 
· Subvencions tramitades i concedides a empreses amb suport Consorci:

RESULTATS:
· Usuaris entrevistats recerca de feina: 
· Ofertes de treball gestionades: 
· Visites de seguiment al club feina:



· FORMACIÓ I EDUCACIÓ
· Formació per persones en situació d'atur.
· Formació de reciclatge.
· Formació reglada:

· Cicle formatiu de grau mitjà - Tècnic d'atenció a persones en situació de
dependència.
· Preparació a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
· Preparació a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau  Superior.
·  Suport en obtenció Graduat en Educació Secundària.

· Formació en informàtica i TIC's als telecentres del Moianès.
· Formació en llengües.
· Formació sociocultural.
· Espai edu.Moianès (ludoteca i casals) als diferents municipis.
· Projecte edu.moianès.

RESULTATS:
· Nº cursos realitzats: 
· Nº alumnes participants: 
· Nº alumnes ludoteca:  
· Nº alumnes del CFGM Atenció dependència: 

· DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
· Informació i atenció als visitants.
· Promoció turística de la comarca.
· Organització de la Fira itinerant Moianès Turisme i Lleure.
· Creació d'itineraris i productes turístics.
· Projecte "EL Moianès ve de gust"-Tasta' m.
· Execució Pla de dinamització comercial. Moianès +
· Edició de material de promoció i difusió: tríptics, agendes d'activitats...
· Pla de senyalització turística.

RESULTATS:
· Nº visitants atesos Oficina de Turisme i punts informació: 
· Visitants a la pàgina web (des del 2011):  
· Edicions de la Fira Moianès Turisme i Lleure: 
· Creació de l'itinerari  Ronda del Moianès (GR-177): 117Km

108.494
78.556
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· ACCIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
· Oficina d'informació i assessorament a l'immigrant. (OFIM)
· Servei Orientació Jurídica - Assessorament jurídic  (SOJ) en situacions de:

· Impagaments de lloguer, impagaments d'hipoteques, divorcis i 
separacions.

· Servei de Capacitació.
· Projectes mancomunats:

· El Moianès t'acull.
· Pla de Drogodependències.
· Punt Informació de la DONA.
· Dinamització de la Gent Gran.
· Pla Mancomunat de Joventut.
· Pla teixit associatiu del Moianès.

RESULTATS (2006-2012):
· Participants activitats al Pla mancomunat Joventut:  
· Participants a les activitats de dinamització Gent Gran: 
· Visites OFIM (Oficina d'Informació immigrant): 
· Participants a cursos català per nouvinguts: 
(Adults i escoles)

RESULTATS:
· Subvencions per inversions Ecomuseu (executat):
· Subvencions per inversions Ecomuseu (pendents d'executar):
· Obres de restauració dels radials Ecomuseu finalitzades:
(Poua, Mina de l'Estany i Esplugues)
· Neteja i adequació de llocs visitables:
· Visitants a l'Ecomuseu:

· PROJECTE ECOMUSEU DEL MOIANÈS
· L'Ecomuseu del Moianès és un projecte territorial que té com a objectiu bàsic
revaloritzar el patrimoni preindustrial existent al Moianès i convertir-lo en un
producte turístic, cultural, mediambiental, social i econòmic per tal de generar
activitat econòmica i nous llocs de trebal al Moianès.
· Rehabilitació de patrimoni arquitèctonic i natural: Poua de la Ginebreda de
Castellterçol, Recuperació de la Mina de l'Estany, Esplugues de Castellcir, Camí
Ral (Calders-Moià-Collsuspina), Molí d'Altimires de Santa Maria d'Oló, Dolmen
del Pla de Trullàs de Monistrol de Calders, Passeig del Tenes de Sant Quirze
Safaja, Plaça de l'Església de Granera, miradors de cada poble i altres llocs
visitables.



· OFICINA LOCAL D'HABITATGE DEL MOIANÈS
· Informació i tramitació sobre diferents línies d'ajut
· Borsa habitatge de lloguer socials.
· Tràmits de cèdules d'habitabilitat.
· Registre de sol·licitants d' habitatge de protecció oficial.
· Pla Mancomunat d'Habitatge del Moianès.

· DESENVOLUPAMENT LOCAL
· Planificació i disseny estratègic territorial i sectorial del Moianès.
· Redacció d'estudis tècnics.
· Observatori estratègic del Moianès (OEM).
· Programa Leader.
· Projecte Territoris Serens.

RESULTATS:
· Nº estudis realitzats 
· Projecte Leader:

subvencions concedides a empreses
inversió total realitzada al territori
número d'empreses beneficiàries

RESULTATS:
· Nº visites ateses 
· Import subvencions tramitades i concedides



Edita:

Consorci del Moianès
Can Carner. Joies, 11-13
08180 Moià
consorci@consorcidelmoianes.cat
www.consorcidelmoianes.cat
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