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El pressupost
A què es dedica cada euro del 
pressupost de Moià? Ho expliquem 
de forma planera i rigorosa.

Hola de nou!

La Tosca:
una prioritat ambiental

Moià no para
Les activitats més destacades dels 
últims mesos i les previstes per a 
l’estiu, explicades amb detall.

Millores a les Coves del Toll
Noves obres a la Cova de les Toixoneres 
milloren aquest jaciment de gran 
importància científica i turística.

Publicació municipal de l’Ajuntament de Moià

La preservació de l’entorn mediambiental 
ha estat sempre una de les preocupacions de 
l’acció de govern de l’Ajuntament de Moià 
en els darrers 6 anys. En aquest àmbit, la 
recuperació de la salut de la riera de la Tosca i 
el riu Calders ha estat i és una prioritat. 

Lamentablement, la problemàtica ecològica 
de la conca del riu Calders ve de lluny i no té 
una solució única ni immediata. És per aquest 
motiu que des de l’Ajuntament de Moià s’hi 
han estat buscant respostes integrals, sempre 
dins del seu àmbit competencial.

En els darrers mesos s’ha intensificat la 
cerca de solucions conjuntament amb la 
resta d’administracions competents (altres 
ajuntaments, Agència Catalana de l’Aigua 
i Departament de Medi Ambient), tot 
incrementant les actuacions dirigides a 
combatre la contaminació ambiental per aigües 
residuals.

Què s’ha fet?
· Des de l’Ajuntament s’ha demanat a l’ACA 
que es comprometi a fer un “Pla de gestió 
de tot el riu Calders”, tenint en compte les 

aportacions de totes aquelles persones i 
entitats que així ho demanin. L’ACA ho ha 
acceptat. 

· A més, l’ACA, a través de les inspeccions que 
s’han fet i que se seguiran fent a tot el curs del 
riu, complementarà el “Pla de gestió del riu 
Calders”.

· No s’estan admetent les autoritzacions 
d’abocaments que comportin un augment 
de la càrrega total contaminant industrial a 
l’afluent de la depuradora.

· S’estan portant a terme totes les inspeccions 
necessàries per identificar aquelles empreses 
o persones que incompleixin la legislació 
sobre abocaments de residus i s’incoaran els 
corresponents expedients sancionadors.

· S’està treballant en una nova ordenança 
municipal que reguli millor i tingui en 
consideració les condicions d’abocament a 
la xarxa de clavegueram, tenint en compte 
l’entorn i les aportacions de les associacions 
en defensa del medi ambient.

· S’està realitzant el Pla director de la xarxa de 
sanejament (clavegueram), amb la finalitat de 
determinar l’estat de la xarxa i poder preveure 
les millores i el manteniment els pròxims 
anys.

Aquestes accions, en paral·lel amb les mesures 
ja iniciades, han de permetre que en un 
termini relativament curt la nostra riera de la 
Tosca i el riu Calders recuperin la salut que no 
haurien d’haver perdut mai. L’Ajuntament de 
Moià seguirà treballant perquè així sigui.

Aquestes accions han de permetre 
que en un termini relativament curt 
la nostra riera de la Tosca i el riu 
Calders recuperin la salut.

Benvinguts a l’edició estival del Butlletí Oficial de Moià (BOM), on 
trobareu la informació més destacada de l’acció de govern i temes 
d’actualitat de Moià dels darrers 6 mesos. Aprofitem per desitjar-vos 
un bon estiu i que gaudiu de les merescudes vacances! L’Ajuntament no 
descansa i ha organitzat nombroses activitats per tal que durant l’estiu 
s’omplin com sempre d’alegria i moviment els nostres carrers i places.
Si voleu rebre el Butlletí Oficial de Moià (BOM) per correu 
electrònic, apunteu-vos a moia.cat 
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El pressupost municipal
Com a compromís de màxima transparència, a més de la informació que podeu trobar al web municipal (moia.cat), 
oferim un resum de la distribució del pressupost.

AIXÍ ES REPARTEIXEN 100€ 
GASTATS PER L’AJUNTAMENT *

EL PRESSUPOST, PER PARTIDES *

Deute públic
20€

Urbanisme
19.5€

Serveis Generals 
16 €

Medi ambient i salut pública
14.9 €
Educació
6.6 €

Cultura
6.6 €

Seguretat Ciutadana
4.9 €

Brigada municipal
4.6 €

Benestar social i comunitari
3.8 €

Esports
3.1 €

Personal
2.211.825,22 €

28%

Béns corrents 
i serveis
2.073.936,61 € 

27%

Deute
1.565.105,84 €  

20%

Inversions reals
1.565.105,84 €  

21%

*Dades extretes del pressupost 2017, incloses les modificacions de crèdit fins a 14/06/2017.

SUBVENCIONS REBUDES EL 2016 
Consell Comarcal del Bages: 117.449,67 €

 Diputació de Barcelona:  567.033,10 € 

 Generalitat de Catalunya:  109.858,44 €

Altres
308.537,28 €  

4%

Algunes 
claus

Per què no podem 
abaixar l’IBI?

Esforç inversor
El pressupost consolidat en l’exercici 2017 es caracteritza pel manteniment de la pressió 
impositiva (no s’han ap ujat impostos), foment de les activitats de jovent, creació de dues 
places de tècnic mig de les àrees de cultura i serveis tècnics, amortització de llocs de treball 
corresponents a auxiliars administratius i manteniment de l’esforç inversor, sense oblidar 
l’austeritat dels darrers anys.

Més despesa social
La despesa en béns, serveis i transferències corrents, s’incrementa el 6,5%, amb el reforç de 
determinades àrees, com ara els 9.208 euros per a l’assistència de persones dependents, els 
5.021 per a habitatge, i els 4.950 de més a benestar social. Fora d’aquest àmbit, també es 
fomenten les activitats culturals (amb un increment d’11.591 euros), les esportives (8.750 
euros més), joventut (12.500 euros d’increment) i les (5.363 euros).

Menys deute i interessos
El pressupost rebaixa un 42% les despeses financeres (interessos) respecte l’any passat, que 
se situen en 167.040 euros. Aquesta disminució és deguda a la millora de les condicions 
financeres dels préstecs concertats a la reducció de l’endeutament en més de 2 milions 
d’euros que es va aconseguir durant el 2016.

Les Faixes, equipament renovat
La principal inversió prevista per 2017 és per a les actuacions de millora i ampliació al 
local social Les Faixes. En total, s’hi invertiran 89.101 euros, i 10.500 més en l’adequació 
dels interiors, amb l’objectiu de millorar l’aïllament tèrmic i acústic de la sala, fer algun 
revestiment del terra i completar l’equipament tècnic de so i llum.

L’actual equip de govern, conscient de l’important esforç que suposa el Pla d’ajust del 2015 
per a tots els moianesos, va congelar el rebut de l’IBI per a l’exercici 2017. En un context 
d’inflació com l’actual, entorn al 2%, la congelació representa una lleugera minoració de la 
pressió fiscal. Per què no es pot anar més enllà? Per tres raons:

1. Per no traslladar el deute a properes generacions, sinó situar Moià en un nivell 
d’endeutament baix l’any 2.025. 

2. Perquè encara que ens hem acostumat a una situació de tipus d’interès molt baixos, 
aquesta és conjuntural i segurament es produiran increments a finals de 2.018. Realitzar 
un important esforç ara redueix notablement el risc en aquest nou context. 

3. El creixement econòmic és molt important per reduir el percentatge d’endeutament: en 
la mesura que els ingressos ordinaris s’incrementen l’esforç per pagar el deute es dilueix. 
Malauradament en aquests anys de crisi els ingressos han estat estancats i això no ha 
permès minorar la pressió fiscal.

El pressupost rebaixa un 42% els interessos 
respecte l’any passat, gràcies a la millora de les 
condicions per la reducció de l’endeutament en 
més de 2 milions d’euros.



Moià no para!
Les activitats més destacades dels darrers mesos

La campanya “Que no decaigui la festa!” es 
va llançar en motiu del carnaval i abordava 
el consum d’alcohol, la violència sexista i el 
vandalisme.

Es va celebrar la primera Trobada de Gegants i 
Capgrossos prehistòrics de Catalunya.

El projecte de millora dels parcs es va elaborar 
amb un procés participatiu on els nens i nenes 
van poder fer les seves aportacions.

El programa Divendres de TV3 es va 
emetre en directe des de Moià.

Un camp de treball adreçat als joves 
de l’IES Moianès permetrà fer un canvi 
d’imatge a l’Ateneu i fer-lo un espai més 
atractiu per a ells.

DIUMENGE 12 DE FEBRER 

Inauguració de Les Faixes 
Es van inaugurar les reformes realitzades a les instal·lacions de l’Espai 
Cultural Les Faixes, amb diversos parlaments, actuacions de l’escola de 
dansa Somnis i l’actuació del grup DELTA. Aquestes reformes han permès 
dotar la sala d’un espai escènic, vestuaris i calefacció. La inversió feta en 
total és de 286.186,21 €, dels quals un 73,3% han estat subvencionats.
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22 D’ABRIL 

Els gegants prehistòrics de Moià 
celebren 10 anys
La festa del desè aniversari d’En Toll i la Teixonera es va iniciar amb una 
caminada de 7 km, des de l’Ajuntament fins a les Coves del Toll, i un 
esmorzar i tallers prehistòrics on hi van participar unes 200 persones. 
A la tarda, es va celebrar la primera Trobada de Gegants i Capgrossos 
prehistòrics de Catalunya. La festa va acabar a la Plaça Major amb els balls 
de cada colla i un pastís gegant pel Toll i la Teixonera.
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14 DE MAIG 

Inauguració dels parcs infantils
Les obres de millora dels parcs infantils es van inaugurar amb un dia molt 
emotiu ple d’activitats per als més petits: tallers de manualitats, espectacle 
de màgia, mini-disco, engegada de globus i food trucks. El projecte de 
millora es va elaborar amb un procés participatiu on els nens i nenes van 
poder fer les seves aportacions. El cost de les obres de millora ha estat de 
80.985,49€ (100% subvencionat per la Diputació de Barcelona). 
Aquestes millores es completaran amb una inversió de 15.268,99 € més 
(provinents de l’estalvi en interessos per amortitzacions anticipades de 
préstecs d’aquest exercici 2017) que ens permetran completar l’oferta de 
parcs infantils amb un parc temàtic de la Caputxeta Vermella a la plaça de 
Can Patiràs, que s’estrenarà aquest mes d’agost.
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DES DEL FEBRER  

Campanyes per promoure 
el civisme 
Des de la regidoria de Civisme i Comunicació s’estan impulsant diverses 
campanyes per a millorar la convivència al nostre municipi. La més 
destacada ha estat la campanya protagonitzada per joves de l’IES Moianès 
“Que no decaigui la festa!”, que es va llançar en motiu del carnaval i que 
abordava tres temàtiques: el consum d’alcohol, la violència sexista i el 
vandalisme. En els propers mesos es llançaran dues campanyes més: la 
tinença responsable d’animals de companyia i el reciclatge. 
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15 A 17 DE MAIG 

Divendres TV3
El programa Divendres de TV3 es va emetre en directe des de Moià. Durant 
els tres dies d’emissió es va poder veure l’interior de les Coves del Toll i 
el muntatge del Mercat Escolar de la Prehistòria, es va fer un repàs dels 
personatges il·lustres de la nostra vila, es van revisar noves tradicions com 
la Festa del Porc o la Cabra d’Or, i es van presentar empreses amb productes 
gastronòmics innovadors.
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17 DE MAIG 

S’aprova oficialitzar 
l’escut de Moià
El Ple Municipal va aprovar l’ oficialització de l’escut municipal de Moià, 
seguint la normativa vigent que exigeix que els escuts municipals estiguin 
inscrits al Registre d’Ens locals de Catalunya. Actualment Moià només 
comptava amb un logo comercial sorgit d’un concurs organitzat els anys 
80 i per tant era necessari que Moià, per la seva tradició i la seva història, 
tingués un escut heràldic que l’identifiqués i el diferenciés dels altres 
municipis de Catalunya i que a la vegada s’ajustés a la legalitat vigent.
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ESTIU 

Voluntaris de l’IES ajuden a 
reformar l’Ateneu
Des de les regidories de Joventut i Civisme ja fa temps que es treballa per 
elaborar un Projecte Jove per al municipi. Per aquest motiu s’ha engegat un 
projecte per fer un camp de treball adreçat als joves de l’IES Moianès (de 1r 
a 4t d’ESO). Es tracta d’un projecte que a més d’ocupar els joves a l’estiu, ens 
permetrà fer un canvi d’imatge a l’Ateneu i fer-lo un espai més atractiu per a ells.
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SETEMBRE 2017 

Subvencions a entitats i 
associacions del municipi
L’any 2011 hi havia un deute de més de 200.000 € amb les entitats 
i associacions del municipi. Degut a la greu situació econòmica de 
l’ajuntament, i en un exercici de generositat, les entitats van acceptar 
renunciar a un 50% de l’import que se’ls devia. Des de llavors han estat 
esperant la convocatòria d’unes subvencions que, després d’un intent fallit el 
2016, s’ha acabat aprovant el 2017 per un import total de 40.000 €. 

El primers passos per aquesta convocatòria han estat l’aprovació d’una 
Ordenança General de Subvencions, la creació del Registre Municipal 
d’Entitats i l’elaboració del Reglament que el regula, l’aprovació del Pla 
estratègic de subvencions i les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions. Si tot va bé, aquest procés culminarà el mes de setembre amb 
la publicació de la convocatòria de subvencions a les entitats per l’any 2017.
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Opinió El BOM! està obert a la col·laboració de tots els grups polítics del municipi, tinguin 
o no representació a l’Ajuntament. Publiquem les aportacions dels grups que en 
aquesta ocasió han cregut oportú utilitzar aquest espai.

Encarar els reptes del futur

Com dèiem en l’anterior article, una vegada encarrilat 
el deute arriba l’hora d’encarar els reptes del Moià del 
futur. En aquest sentit, un dels reptes més urgents 
que requereix més determinació és adaptar-nos a 
les noves necessitats de les nostres empreses, sigui 
quina sigui la seva mida. Durant els anys més durs de 
la crisi que encara vivim, Moià ha resistit de millor 
manera que altres territoris catalans. Paradoxalment, 
ara que l’economia remunta tenim el risc de perdre 
empreses per no tenir, per exemple, sol industrial ni 
infraestructures a l’alçada de les seves necessitats. 

Per fer-hi front, des de l’Ajuntament estem enllestint 
l’aprovació inicial del POUM i negociant amb empreses 
de serveis l’arribada de la fibra òptica als polígons. 
Arreglar les deficiències d’estructures o de legalitat 
urbanística no és fàcil a Moià: massa anys de deixadesa 
des de l’Ajuntament fan que la línia per corregir-ho 
sigui molt prima. Ens hem de conjurar tots junts: 
administracions, empresaris i veïns, per fer de Moià 
una veritable oportunitat on tots tinguem feina i 
progrés. Ho farem!

aramoià us desitja un gran estiu i una bona festa major!

Per fi! subvencions a entitats

I per fi aquest 2017 una bona notícia per les entitats de 
Moià. Després que fóssiu els únics proveïdors que vàreu 
acceptar una quitança del 50% del deute pendent, aquest 
any podreu demanar subvencions per les vostres activitats. 
L’any 2016, l’equip de govern va ser incapaç d’aprovar el 
reglament necessari per poder atorgar els 25.000 € que 
constaven en el pressupost, i aquests diners no van arribar 
a les entitats.  El Ple de juliol aprovarà les bases per poder 
concedir a les entitats de Moià subvencions per import 
total de 40.000 €.

Cal que totes les entitats interessades a rebre subvencions 
estigueu inscrites al NOU Registre municipal d’entitats i 
associacions.

Estigueu atents, us anirem informant dels requisits a través 
de les xarxes socials!

Gràcies a totes les entitats de Moià que sempre heu 
treballat desinteressadament per fer de Moià un poble viu i 
amb un gran teixit associatiu.

El grup de PDeCAT us desitja una bona Festa Major!

Apostar pels més petits 

Normalment, l’estratègia d’un grup polític 
és fer oposició sobre l’acció de govern però, 
almenys per la nostra part, mai ens hem 
estat de lloar quan es fan coses molt bones 
pel poble. 

És per això que, de forma breu, felicitem 
l’acció duta a terme per la rehabilitació de la 
zona de jocs infantils de diversos parcs de la 
nostra vila. S’ha de seguir apostant pels més 
petits del poble i promoure activitats infantils 
fora de l’àmbit de les festes establertes, cal 
potenciar-ho buscant noves activitats que 
donin més vida a Moià. 

I aprofitem també per felicitar el grup de 
MARES/PARES que de forma voluntària 
han fet un festival pels més XICS! Només 
els podem dir una cosa: GRÀCIES!!!. 

I com no... Desitjar-vos una molt bona 
FESTA MAJOR!!! A gaudir-ho i sempre 
amb sentit comú.

Aposta municipal per 
les Coves del Toll 

L’estiu passat va tenir lloc la important 
troballa de les restes d’un nen neandertal 
a la Cova de les Toixoneres, anomenat 
“El nen de Moià”, que va causar un gran 
impacte científic i mediàtic. 

La Cova de les Toixoneres és un dels 
punts amb més activitat neandertal de la 
Catalunya Central, a més és un dels quatre 
únics jaciments amb restes humanes de 
neandertal. A banda de la seva rellevància 
científica, les Coves del Toll representen un 
important reclam turístic i són objectiu de 
nombroses visites guiades i altres activitats 
didàctiques gestionades pel Museu 
Arqueològic de Moià.

Per això s’han activat una sèrie d’accions 
per assegurar les instal·lacions, les visites 
turístiques, la conservació dels jaciments 
arqueològics i paleontològics, i evitar el 
tancament temporal de les instal·lacions a 
causa de les inundacions.

Per aquest 2017 es preveuen dues obres 
importants que contribuiran a impulsar 
les Coves del Toll i que són 100% 
subvencionades:

· Passarel·la per la Cova de les Toixoneres: 
redacció del projecte i construcció d’una 
passarel·la i coberta de protecció pel 
jaciment de la Cova de Les Toixoneres, per 
un import total de 51.800€ (subvencionats 
íntegrament per la Diputació de 
Barcelona). Això ha permès iniciar els 
tràmits per dissenyar i construir una nova 
estructura de protecció del jaciment, 
que garantirà i facilitarà el treball de les 
excavacions futures i, alhora, permetrà 
obrir-lo al públic. El projecte és fruit 
d’un conveni de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona, l’IPHES (Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social) i 
l’Ajuntament de Moià.

· Inversió Arqueològica pel Parc Prehistòric 
de les Coves del Toll que permetrà 
acabar la darrera estructura de “Fem 
d’Arqueòlegs” (35.000 €)

Per aquest 2017 es preveuen 
dues obres importants que 
contribuiran a impulsar les 
Coves del Toll i que són 100% 
subvencionades

L’Ajuntament es fa 
càrrec de la Gossera

El primer trimestre d’aquest 2017, 
l’Ajuntament va rescindir el contracte amb 
l’empresa OLESCAN per incompliment. 
OLESCAN es feia càrrec de la gestió 
del CAADM (Centre Acollida Animals 
Domèstics de Moià) des de l’any 2014.

Des de llavors, i atès que es tracta d’un 
servei obligatori, l’Ajuntament n’ha assumit 
la gestió i per a l’any 2017 s’han consignat 
les despeses corresponents, estimades en 
31.351 €. 

En els darrers mesos s’han dut a terme 
una sèrie d’obres de millora de la recollida 
d’aigües per assegurar les condicions dels 
animals que hi viuen. En paral·lel, s’ha 
impulsat una campanya per a la tinença 
responsable d’animals així com accions de 
comunicació per a promoure’n l’adopció.

En els darrers mesos s’han dut 
a terme una sèrie d’obres de 
millora de la recollida d’aigües 
per assegurar les condicions dels 
animals que hi viuen
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Què s’està coent per la Festa Major? 
Holi Festival, una festa plena d’eufòria i harmonia que rememorarà 
la tradicional festa dels colors celebrada a l’Índia.

Nits de concerts amb Roba estesa, Miquel del Roig i DJ Sendo.

Orquestra Rosaleda, gran concert de tarda i ball de gala a la nit 
amb cançons dels anys 70, 80 o 90 i temes de plena actualitat.

... i com sempre, moltes activitats per als més petits!


