Març 2016

1. Introducció ................................................................................................... 2
2. Espais de participació .................................................................................. 3
3. Resultats de participació (quantitatius) ........................................................ 5
4. Resultats de participació (qualitatius) .......................................................... 6

1

El Pla de Legislatura és l'instrument de planificació de l'activitat municipal
durant els quatre anys de mandat.
El procés d’elaboració d’aquest Pla de Legislatura 2015-2019 va partir a
iniciativa del govern municipal, amb una proposta que es va compartir amb la
ciutadania durant el mes de novembre. Aquesta proposta contenia la visió i els
objectius que estableixen el que el govern considera que ha de ser el nostre full
de ruta.
A partir d’aquí, es va sotmetre aquesta proposta a un procés de participació
ciutadana, per tal de revisar la nostra proposta de projectes i iniciatives a tirar
endavant, identificar possibilitats de col·laboració, i considerar noves propostes
per part de partits polítics, entitats i ciutadania que nosaltres no haguem
identificat prèviament.
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El procés de participació va comptar amb els següents canals de participació:
Portal de Participació Ciutadana: es va habilitar el portal
http://participacio.moia.cat, on la ciutadania podia consultar el Pla de
Legislatura i fer les seves aportacions a cada un dels objectius o accions
de les diferents àrees.
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Mercat de regidors: el dia 29 de novembre de 2016 d’11h a 14h va tenir
lloc el Mercat de regidors. Es tracta d’un espai on tota la ciutadania té a
disposició els diferents regidors que conformen l’equip de govern per tal
de fer-los preguntes, comentaris o aportacions al Pla. Es van elaborar
unes butlletes per a que tothom que ho desitgés pogués fer les seves
aportacions.

Consulta a les entitats: es va fer arribar la proposta de Pla de
Legislatura a totes les entitats de Moià per correu electrònic, posant el
govern a disposició per a fer les reunions necessàries per comentar-la i
obrint un espai via mail per a rebre aportacions.
Consulta als partits polítics: es va fer arribar la proposta de Pla de
Legislatura a tots els partits polítics (CIU, CUP i PSC) per correu
electrònic, posant el govern a disposició per a fer les reunions
necessàries per comentar-la i obrint un espai via mail per a rebre
aportacions.
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A continuació es presenten els resultats de la participació rebuda en cadascun
dels espais de participació habilitats:
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L’equip de govern ha analitzat totes les aportacions rebudes, i les ha classificat
de la següent manera:
Aportació ja inclosa: Aportacions que d’alguna manera ja estaven
incloses en la proposta inicial de l’equip de govern.
Aportació a incorporar: Aportacions que es consideren interessants i
que es decideix modificar la proposta inicial del Pla de Legislatura per tal
d’incorporar-les.
Aportació descartada: Aportacions que s’han descartat per no estar en
línia amb els objectius del govern o bé perquè es tracta de propostes
fora de les competències municipals.
A continuació es presenten totes les aportacions rebudes, així com l’acció que
s’ha dut a terme.
Es transcriuen literalment totes les aportacions rebudes, així com les respostes
que s’han donat per a cada aportació. Únicament s’han eliminat algunes
referències personals pel dret a l’anonimat dels diferents participants.
Tampoc s’han inclòs en l’informe les aportacions del Fanal, ja que s’està
treballant amb l’entitat per a tractar-les a nivell comarcal, una vegada es compti
amb els tècnics corresponents.
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Objectiu / Acció

Aportació

Regidor
responsable

Acció

Urbanisme

No està previst com engegar l'actuació a la
urbanització de Montví, Sector A

Albert Clusella

Aquesta proposta està incorporada a l'acció 2.1.2.1.

Medi Ambient

Recollida de residus porta a porta

Albert Clusella

S'acaba d’implantar un altre sistema, de contenidors
agrupats amb totes les fraccions, pel què cal veure
resultats abans de plantejar cap més canvi. Per tant
aquest mandat no es preveu estudiar el porta a porta.

Medi Ambient
2.2.5.1

Subvenció franja perimetral Montví: queda un mes
per
la data prevista finalització subv. i encara no han
començat a treballar.
Què faran? Quan?

Albert Clusella

Els serveis estan contractats i breument començaran
l'execució.

Via pública

Arreglar el camí de Les Coves del Toll/Les
Closanes

Albert Clusella

Aquesta proposta està incorporada a l'acció 2.2.6.

Medi Ambient

Cobrir els contenidors amb un recinte de pedra.

Albert Clusella

Incorporem el punt: 2.2.3.6. Reduir l'impacte visual
dels contenidors

Sol.licitar ampliació de la Carretera de Moià a
Caldes
aprofitant la Vice-Presidència de la Diputació de
Barcelona. La carretera d'Olost a Vic es va fer
gràcies a la Diputació.

Albert Clusella

No ho podem incorporar com a acció de l'Ajuntament
ja que no en tenim competències directes. De totes
maneres, estudiarem quines possibilitats i necessitat hi
ha actualment.

Només volia mostrar la meva aprovació i satisfacció
per el projecte de ronda verda.
Moià no necessita cap variant per vehicles.
No, més! zones poblades amb blocs de pisos
(sector lV).
Més sectors tipologia (Saiol).

Albert Clusella

Ho tramitem com una aportació al POUM.

2.1.1 Continuar les
tasques per tal de
garantir l’aprovació
d’un planejament
general (POUM)

Objectiu / Acció

Aportació

Regidor
responsable

Acció

Així, si val la pena pensar un Moià de futur, podem
millorar l’ actual amb sentit comú, sense
especulacions, pensant en qualitat de vida i de
gent.
2.2.3 Fomentar el
reciclatge com a eina
essencial

Benvolguts regidors de l’ajuntament,
m’adreço a vosaltres per demanar-vos, en primer
lloc, que amplieu l’obertura dels contenidors de
plàstic de reciclatge.

Albert Clusella

Incorporem l'acció 2.2.3.7: "Sensibilitzar i posar eines
per al bon reciclatge dels grans productors (bars,
restaurants, residències, botigues...)"

El fet és que està pensat per petites quantitats de
residus, generats per particulars, però quan es
tracta d’empreses, com resraurants o empreses
que generen grans quantitats de residus al dia,
quan es vol abocar la bossa al contenidor, es
troben que l’han d’obrir i agafar una per un els
embasos o plàstics. És clar que, envers les
dificultats que això els suposa,. opten per DEIXAR
DE RECICLAR.
Propso que els contenidors estiguin adaptats per a
aquestes empreses; que disposin d’ una tapa així
com la tenen els contenidors d’orgànica, o que, si
més no, s’estableixi algún tipus de servei que reculli
les deixalles cada “x” diez, així com es fa amb
l’orgànica.
En segon lloc, vull anotar que els contenidors de
reciclatge de la zona del carrer del remei, així com
els del saiol, sempre están més buits que no pas
els de la brossa general, que sempre están plens
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Objectiu / Acció

Aportació

Regidor
responsable

Acció

de cartons, plàstics… deixalles molt fàcils de
recilcar però que, pel que es veu la gent no entén
com fer-ho. Crec que s’hauria de fer una campanya
més potens de sensibilització per aquells que no
són d’aquí, com els immigrants, i que no entenen el
reciclatge. De fet, molts d’ells no entenen el català, i
molts d’altres ni saben llegir, així que les paperetes
que envieu per correu, ells no les entenen.
Proposo que ideeu algun tipus de sistema per fer
arribar el missatge del reciclatge a totes les
poblacions de Moià, com fer com un porta per porta
per explica’ls-hi, per exemple.
Això és tot.
Espero que escolteu les meves propostes i que ho
solucioneu el més aviat posible.
Moltes gràcies,
Atentament,

2.5.2 Dur a terme un
projecte per a la
remodelació de la
planta intermitja de
l’Ajuntament…

L’Ajuntament té un problema seriós de manca
d’accessibilitat per a les persones amb problemes
de mobilitat. Entenc que les depeses son ja moltes,
però crec que es podrien trobar solucions a preus
raonables. Estic disposada a col·laborar per trobar
un pressupost adequat.

Albert Clusella

Estem molt d'acord amb la proposta. Ho tenim en
compte però hem de veure que els pressupostos i
subvencions encaixin. A l'acció 2.5.2.1 afegim
"avaluant la viabilitat per fer tot l'edifici accessible"

2.2.4 Garantir el

Resulta evident que la llei catalana que regula els

Albert Clusella

L'aportació ens sembla molt encertada. No creiem que
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Objectiu / Acció
funcionament eficient
de la depuradora de
Moià …

Aportació
evocaments d’aigües residuals és laxa i no és
aplicable a Moià.
Tenim un poble amb un polígon en creixement i una
depuradora petita i amb mecanismes insuficients
per gestionar la brutícia que li arriba.
Seguir les empreses i esperar l’ACA és correcte
des del punt de vista legal i dóna dret a dir que
“s’està complint amb el deure democràtic i amb la
llei”.
Què passarà si l’ACA torna a fer una depuradora
petita? Per què no ens hi anticipem i emprenem un
seguit de compromisos i bones pràctiques que
deixin l’ampliació de la depuradora en una
anècdota? De manera que quan l’ampliin, si és que
l’amplien, ja estigui funcionant correctament? Que
com? Ho explicaré.

Regidor
responsable

Acció
s'hagi d'exigir més a les empreses moianeses pel fet
que la depuradora de Moià sigui menor que la de
molts altres municipis, però si que un escorxador que
té molta capacitat tant econòmica com d’impacte pels
residus que genera, se li pugui aplicar un tracte
diferent. Afegim una nova acció 2.2.4.4 Estudiar de
forma individualitzada els impactes de les principals
empreses i estudiar fórmules per fer més eficient i
controlada la depuració de les aigües residuals.

A Moià, les empreses s’han de comprometre a
millorar la qualitat de l’aigua que emeten. Si agafem
d’exemple el DQO (un valor utilitzat per definir la
qualitat de l’aigua). La llei diu que l’empresa
catalana pot treure aigua a 1500DQO 24 hores al
dia. La depuradora de Moià, segons sembla, només
podria tolerar una entrada de DQO de 500.
Solució? Compromís. Que les empreses de Moià
treguin aigua a 500DQO . Que inverteixin en
depuració, que canviin processos, que es busquin
subvencions per fer-ho. Si no hi són, que
l’ajuntament faci rabaixa d’impostos a les empreses
que treguin un DQO que la depuradora pugui
controlar.
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Objectiu / Acció

Aportació

Regidor
responsable

Acció

Que l’escorxador tingui sentit pel poble, que no
pugui ampliar si no es compromet a treure un DQO
molt menor al que està treient. Enfronteu-vos-hi,
expliqueu els motius al poble, i el poble us farà
costat. Sigueu valents i pareu aquest despropòsit.
En el fons, quan us ha donat la gana fer publicitat
de certes campanyes, com la de la creació de la
comarca del Moianès, no hi heu escatimat ni temps
ni diners. Això és important. Si no creixem amb
coherència no serem res.
2.1.1 / 2.1.2 / 2.4.1

Respecte a temes urbanístics, que es regularitzin
situacions irregulars o que es doni segons quina
sortida a una obra com la de l’aparcament del CAP
(MoiàFutur); ens preocupa pel risc que això
comporta de reincidir en errors del passat. Pensem
que per aquest tema cal tenir un model molt clar i
definit i aplicar-lo per igual a tots els veïns, sense
tractes de favor ( per exemple, com es resoldran els
problemes urbanístics a Montví, la situació del
Sosa, Circuit Verd....). Pensem que sense un criteri
general es pot caure en mecanismes utilitzats en
els govern Montràs i que ens han dut on som ara.

Albert Clusella

No veiem la manera d'incorporar una acció específica
relacionada amb la vostra aportació. Es treballa per
resoldre irregularitats. També es treballa amb rigor
tècnic i legal en tots els temes, per tant sembla més
una proposta de forma de treballar que de contingut en
sí.

Casal / Pavelló /
Ajuntament vell /
Masia

Casal / Pavelló / Ajuntament vell / Masia – Com a
mínim per aquest tres espais públics hem trobat a
faltar un projecte a llarg termini, per tal d’orientar les
reformes que s’hi projecten.
Casal: no tenim un projecte definit de costos de la
seva reforma, però a part no veiem amb gaire bons
ulls adquirir-lo a partir d’una permuta urbanística tal
i com es pot sobre entendre (al document i en el

Albert Clusella

Casal: a priori la proposta que feu d'adquisició no sona
massa correcta legalment. Per una banda veiem
interessant cobrar IBI d'aquells immobles que el bisbat
té i que no són dedicats al culte. Per altra, banda o
incloem el Casal dins del POUM com a cessió amb
comensació urbanística, o el comprem ja sigui en
euros o amb permuta.
Pavelló: podem incloure a finals de mandat l'avaluació
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Objectiu / Acció

Aportació

Regidor
responsable

procés d’elaboració del POUM), nosaltres en
decantem per tractar el tema a mitjançant impostos
i bonificacions (cobrar IBI a l’Esglèsia o no cobrar
impostos a canvi del Casal) i per això proposem
que es valori I s’estudiI aquesta possibilitat.
Pavelló: necessita reformes. El seu ús és molt car
pels veïns... Pensem que seria interessant tenir
també un projecte a llarg termini d’aquest espai
públic, en el que es valorin futures reformes (quan
l’economia millori), estudiar bonificacions per l’ús de
l’espai...
Ajuntament vell i Masia: pensem que abans de ferhi més reformes seria bo tenir una idea del que s’hi
vol fer. En aquest sentit caldria introduir la fase de
projecte al Pla de Legislatura.
POUM / Interessos
particulars

Per a nosaltres és un tema sensible. El procés
consultiu més que participatiu que acompanya la
elaboració del POUM ha estat prou ric. Però ara
mateix tenim dubtes de com es traslladaran les
aportacions al document definitiu ni si es podrà fer
retorn abans de les al·legacions. No tenim clar sota
quin criteri es resoldran els interessos de
particulars, permutes i regularitzacions.

Acció
de les reformes necessàries. Veiem difícil aquest
mandat de tenir els recursos per poder fer-hi obres. De
totes formes, afegim l'acció 1.5.3.6 en aquesta línia.
Ajuntament Vell i Masia: Acceptem la proposta i
incorporem l'acció 2.5.6.3. Avaluació d'us que pot
assumir aquest equipament dins de la xarxa d'edificis
públics de l'Ajuntament.

Albert Clusella

El què s'ha fet fins ara ha estat per obtenir un
document consensuat de partida, que és l'avanç pla.
El procés participatiu que es va fer, es va traspassar a
l'equip redactor que en farà una proposta tècnica per
incorporar les propostes. Aquesta proposta tècnica
l'hem de validar els polítics i per això ho farem
extensiu a tots els grups.
Ara es comença a redactar el document per
l'aprovació inicial, que és el document complert del
POUM. Aquí es treballaran més detalladament les
mancances detectades fins ara al planejament, ja sigui
pels serveis tècnics propis, per advertències que ens
han fet els veïns els últims anys sabent que es
redactava POUM o pels propis tècnics redactors del
POUM. Aquest document s'haurà de validar
políticament aprovant-lo per ple, i es validarà pel poble
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Objectiu / Acció

Aportació

Regidor
responsable

Acció
amb el període d’informació pública poden presentar
al·legacions, i també es validarà pels diferents
departaments de la Generalitat. El resultat de totes les
aportacions, en resultarà una proposta tècnica per part
de l'equip redactor que altra vegada es validarà
políticament amb l'aprovació provisional.

Entitats Tercer Sector

Incloure la Llar dels Avets en les visites a les
Residències que fan les autoritats municipals.

Anna Roca

Anualment, la direcció de la Llar dels Avets convida a
l'Ajuntament als actes que obren al municipi (final de
curs, dinar de nadal, festes puntuals, etc.). De totes
maneres arrel d'aquesta proposta enguany es va oferir
a la direcció visitar a l'entitat però tant l'entitat com
l'ajuntament van concloure que el model de relació
actual és el més òptim, sempre disposats a trobar més
formes que puguin millorar l'actual sistema.

1.1.1. Atenció
domiciliaria

Hola, sóc una persona amb un grau de disminució,
visc amb els meus pares de tota la vida. Resulta
que jo des dels 20 anys que sempre m’he volgut
indepènditzar. Però per problemes econòmics mai
ho he pogut fer !!
Quant es va dir de convertir els pisos de la caserna
en pisos de protecció oficial, Jo tota contenta, em
vaig anar apuntar a l’ajuntament tal com va fer
molta gent !!
Però realment m’ha fet molta ràbia en veure com ha
arribat a quedar aquell edifici i la proposta que es
va fer !!

Anna Roca

Benvolguda,
Entenem perfectament la teva situació i sabem que,
com tu dius, és una situació que també s'hi troben
altres persones. Malgrat això, lamentem que
l'Ajuntament no pugui donar resposta a les teves
necessitats. Actualment a Catalunya els pisos tutelats
per a persones amb la teva discapacitat els gestiona la
Generalitat o entitats privades. Des l'Ajuntament no
tenim les competències, i per tant tampoc els recursos,
per a aquest tipus d'habitatge. Tot i així, ens posem a
la teva disposició per a qualsevol idea, dubte o
aclariment i agafem el repte que si hi ha cap entitat
privada que es posi en contacte amb nosaltres es
pugui portar a terme el projecte.

La proposta que vull fer és que ja que Moià és
capital de comarca, es tenen de fer PISOS
TUTELATS per gent que tenen algún tipus de
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Objectiu / Acció

Aportació

Regidor
responsable

Acció

DISMINUCIÓ !! Penso que això es podria fer entre
tots els pobles del Moianés , però que els pisos
estiguessin a Moià !! hi ha molta gent fent cua per
entrar en pisos tutelats !! Una d’elles sóc jo !!
l’altre solució seria es que s’em cedís un pis gratuit
( ara treballo només 15 hores setmanals i no rebo
cap ajuda d’enlloc !! ) I que vingués algú de serveis
socials a revisar o guiarme amb el que fos.
Penso que no sóc l’unica persona en tot el moianés
que estroba en una situació semblant, ja seria hora
que posesiu fil a l’agulla i fessiu alguna cosa , jo us
ho agrairia molt !!
Voluntariat

Tal com es tracta el tema del Voluntariat en el Pla
de legislatura pensem que no tindrà èxit i que corre
el risc d’esdevenir una excusa per a retallar en
l'àrea social i cobrir amb voluntaris tasques que
haurien de realitzar persones amb coneixements
específics retribuïdes amb un sou digne. Cal pensar
en recolzar les entitats que ja funcionen amb
voluntariat a Moià abans d’iniciar noves accions per
promoure el voluntariat i definir un projecte de
voluntariat ambiciós però que en cap cas serveixi
per retallar més els serveis públics, els voluntaris
han de ser un valor afegit i no un instrument per a
l’estalvi econòmic per part de l’administració
pública. Per altra banda centrar el voluntariat en
l’àrea de atenció a les persones en sembla limitar
les possibilitats i les àrees on ja actuen voluntàries
des d’entitats en l’actualitat i nous possibles
projectes (món de la cultura, protecció d’espais

Anna Roca

En primer lloc, la vostra aportació es basa en una
percepció del nostre projecte totalment errònia. En cap
punt del Pla de Legislatura es parla de suplir persones
amb titulació o treballadors de l'administració per a
voluntariat.
En segon, el fet que voluntariat estigui ubicat en
l'apartat de l'àrea de les persones no significa que no
es vulgui potenciar per a altres àmbits com el territori o
el medi ambient. Simplement s'articularà des de l'àrea
de les persones a nivell organitzatiu però tindrà un
enfocament totalment transversal i intersectorial.
En tercer lloc, i en quant al vostre comentari de
"recolzar les entitats que ja funcionen amb voluntariat
a Moià abans d’iniciar noves accions" és exactament
com estem plantejant el projecte: al punt 1.10.3.2. Per
a establir les accions a dur a terme plategem elaborar
diagnòstics per a identificar el ric teixit associatiu que
tenim al municipi i poder aportar accions que puguin
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Objectiu / Acció

Aportació

Regidor
responsable

naturals...)

Acció
sumar i no restar accions que actualment s'estan
duent a terme des de les entitats.

Civisme

Discrepem de l’enfoc que el Pla dona al tema del
civisme i la convivència. Criminalitza, especialment
als joves i no és constructiu. Nosaltres ens
decantem per suprimir l'ordenança de civisme i
posar en valor les accions cíviques, treballar per la
convivència i les bones pràctiques enlloc de posar
tota la atenció en les conductes incíviques. De la
mateixa manera som partidaris de treballar en
aquesta i en altres àrees a partir de bonificacions i
no de sancions.

Anna Roca

En tot l'apartat de civisme parlem de prevenció. La
prevenció per tant no significa dur a terme mesures
coercitives, si no que significa portar accions per
promoure les accions cíviques, treballar per la
convivència i les bones pràctiques.
Pel que fa a l'Ordenança, i tal com s'especifica en el
redactat, precisament ens plategem revisar les
penalitzacions ja que considerem que no s’adeqüen a
la realitat del municipi no persegueixen un objectiu que
contribueixi en eliminar les conductes incíviques. En
quan al vostre comentari de bonificacions, us
demanem que de cara al participatiu de l'Ordenança
sigueu actius i ens feu una proposta una mica més
detallada i aterrada de quin tipus de bonificacions
esteu pensant.
Finalment, i de nou, ens sobta que considereu que el
nostre Pla criminalitza als joves. Res més lluny d'això.

Instàncies

Durant la passada legislatura vam presentar tres
mocions i diverses instàncies. Pel que respecta al
ROM ja està incorporat i les millores en
comunicació i transparència també. Ara bé vam
presentar dues mocions més que en aquest cas no
es contemplen al pla de legislatura: una moció per
declarar Moià lliure de desnonaments (en aquest
sentit no hi ha cap referència a l’aplicació de la llei
24/2015 ni propostes de treball per aquest tema) i
una moció adreçada a donar suport i promoure la
economia solidària i cooperativa al municipi

Anna Roca /

Respecte els desnonaments, l'Ajuntament actualment
a través de serveis socials treballa en els mecanismes
que disposa: exercir la mediació i acompanyament a
les famílies en processos de desnonaments.
Pel que fa l'economia solidària i cooperativa, el que
estem fent des de l'Ajuntament és delegar en el
Consorci del Moianès, i en el futur al Consell
Comarcal, les polítiques de suport a l'emprenedoria i a
la dinamització econòmica i creació d'ocupació.
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Aportació

Regidor
responsable

Acció

(tampoc es reflexa en el Pla). Per últim dir que
aquestes són mocions aprovades pel ple i que no
ens consta que estiguin desenvolupades, i en
aquest sentit seria positiu fer un seguiment de les
mocions aprovades al ple per garantir-ne el
desplegament.
Atenció a les
persones

En general, ens ha semblat un enfoc molt
“assistencialista” i poc transformador. Ens ha cridat
l’atenció com en l’àrea d’esport hi ha un conjunt de
propostes concretes i riques per la seva diversitat a
diferència d’altres com la que corresponen al que
son estricament Serveis Socials molt poc
desenvolupades així com, també, el que es
refereix al Consell Comarcal que manca de
propostes i projectes propis del municipi.

Anna Roca /
Montse Ferrer

Per les seves competències, l'Ajuntament té la
obligació de portar a terme projectes assistencials
(com el SAD, atenció directe, etc.). Un cop coneguda
en profunditat la realitat de l'ajuntament en quant a
recursos, i la realitat de la població en quant a
necessitats de serveis socials, s'ha optat per a
prioritzar aquest tipus de serveis bàsics. El motiu és
que competencialment són els que estem obligats a
complir, i a més a més els que podem comptar amb
finançament. No obstant, tal com s'especifica al punt
1.1.2.4, això no significa que no estem treballant en
nous projectes. Amb el Consell Comarcal del Moianès
se'ns obre una nova oportunitat per estructurar els
serveis i poder tenir un model que s'allunyi de
l'assistencialisme i sigui més transversal i sistèmic.
Des de finals del 2015 s'està col·laborant activament
amb el nou Consell Comarcal en aquesta línia.

Festa Major

Reforçar la seguretat privada més enllà de l'entrada
del parc i carrers del voltant.

Dionís Guiteras

Ho tindrem en compte de cara al contracte amb el
proveïdor de vigilància privada de cara a l'any vinent.
A més a més, durant el primer trimestre del 2016 hi
haurà servei de Mossos d'Esquadra 24h al Moianès.

4.1.1 Aconseguir un
model de policia local

Policia de proximitat SÍ molt xulo!, però sense
efectius sona a utopia.

Dionís Guiteras

Tens tota la raó. Sense poder-ho fer les 24h sembla
utòpic. Però en les hores que tenim personal de servei

9

Objectiu / Acció

Aportació

Regidor
responsable

Acció

de poximitat

Penso que la policia ha de fer molt servei de
prevenció, el que només es pot obtenir
incrementant presència. S’hauria de lluitar per
recuperar el servei de 24 hores. Aleshores sí que
podríem parlar de fer servei de proximitat!
Però també haurien de fer tasques de control, i no
em refereixo només a revisar si els conductors
tenen el permís de conduir o l’assegurança al dia.
Haurien de col·laborar amb les diferents àrees de
l’Ajuntament realitzant controls periòdics en
indústries i comerços, o fent tasques de mediació
en situacions de conflicte en famílies i veïnats.
Bàsicament, haurien de vetllar per el benestar de
les persones i deixar enrere la imatge de multadors
despietats.

aquestes tasques s'estan fent. Com et dèiem en el
punt anterior, durant el primer trimestre del 2016 hi
haurà servei de Mossos d'Esquadra 24h al Moianès.
Això ens facilitarà molt poder complir amb aquestes
tasques les 24h.

1.7.3 Crear un
calendari de festes
populars i fires

El calendari també serà útil per organitzar el servei
de seguretat necessari per al bon desenvolupament
de totes les activitats que es proposin

Dionís Guiteras

Exactament. Això s'està fent tot i la limitació de
personal que tenim a l'Ajuntament.. Limitació que fem
el possible per minimitzar.

1.9.3 Participar en el
programa de suport a
la prevenció de les
actituds incíviques i a
la mediació
comunitària.

Fer de Moià un poble on vingui de gust viure-hi és
cosa de tots.
Com diu una bona amiga, no n’hi ha prou de tenir
controlats els 6m de façana de casa… i tampoc cal
estar sempre pendent del que fan els altres per
córrer a denunciar. Els actes incívics ens
perjudiquen a tots.
Llençar papers i altres objectes a terra, no recollir
els excrements dels animals de companyia,
malmetre el mobiliari urbà, no respectar les normes
de trànsit o el descans de les persones, son una
greu falta de respecte envers els veïns.

Dionís Guiteras

L’acció 1.9.2. Modificar l'Ordenança del Civisme amb
l'objectiu de simplificar-ne la seva aplicació i revisar les
penalitzacions va exactament en la línia que proposes
de fer co-responsables del civisme a tota la ciutadania.
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Entre tots hem d’aconseguir millorar la imatge del
poble
Parcs i jardins

S'ha de tancar el Parc municipal a la nit. No deixarhi pescar amb canya. Hi ha uns nois que fan
gamberrades al Parc. Marcar un horari d'hivern i un
d'estiu al Parc municipal.

Dionís Guiteras

El Parc Municipal sempre estarà tancat a la nit, i
treballem amb el jovent per a evitar actes vandàlics.

Irregularitats i
corrupció

No hem trobat cap punt referent al procediments
oberts a nivell judicial, ja sigui per iniciativa del
mateix ajuntament, d'entitats (com la nostra), o de
particulars afectats. Aquest és un tema clau per
poder anar a l'origen de la hipoteca que, a dia
d'avui, pesa sobre la política municipal. Pensem
que seria bo considerar-lo i donar-li la importància
que es mereix, incloent un punt específic on es parli
del seguiment dels procediments oberts i de la
possibilitat d’iniciar-ne de nous a mida que es
descobreixin altres actuacions de dubtosa legalitat
realitzades durant els governs de Josep Montràs.

Dionís Guiteras

Entem que la lluita contra les irregularitats i la
corrupció és un element present en l'ADN d'aquest
equip de govern des de l'anterior mandat, i que per
tant no és necessari afegir cap punt en el pla de
mandat.

Via pública

Rajoles de la plaça del CAP.

Joan Capdevila

La responsabilitat de les rajoles a la plaça del CAP és
de l'ICS (Institut Català de la Salut). Des de
l'Ajuntament no tenim les competències per actuar-hi
al respecte.

Parcs i jardins

Al tobogan del Parc del Saiol li falta un graó i a les
molles els falten els agafadors.

Joan Capdevila

Aquesta proposta està incorporada a l'acció 2.3.5.5.

Estacionament

Falta aparcament. Els clients no poden aparcar i,
per tant, no poden anar a comprar.

Joan Capdevila

Creiem que a Moià hi ha aparcament, però el que
falta una política de rotació. Aquesta proposta està
incorporada a l'acció 4.1.2. Reactivar i garantir el

11

Objectiu / Acció

Aportació

Regidor
responsable

Acció
funcionament de la zona blava. Implicarem a la
policia local per tal que passin cada dia. Ja s'han
elaborat 2800 rellotges per zones blaves i està
previst fer primer una campanya informativa.

Via pública

No deixar penjar cartells a les columnes de marbre
del carrer Sant Josep, fa mal efecte.

Joan Capdevila

Es contemplarà dins el punt 1.9.2. Modificar
l'Ordenança del Civisme amb l'objectiu de simplificarne la seva aplicació i revisar les penalitzacions

Parcs i jardins

Col.locar les rajoles que falten a la glorieta del Parc
municipal.

Joan Capdevila

Aquesta proposta està incorporada a l'acció 2.3.1.

Parcs i jardins

Tallar l'arbre del Parc municipal que està esqueixat.

Joan Capdevila

Aquesta proposta està incorporada a l'acció 2.3.1.

Via pública

Saber qui ha fet passar una màquina al carrer
Santiago
Rusiñol que ha malmés una passarel.la de davant
la seva finca?

Joan Capdevila

Aquest tema ja ha estat solucionat.

Urbanisme

Fer manteniment dels carrers fora del centre del
poble.
Per ex. Carrer Sant Jordi-Tres Cases: no hi ha
voreres, manca desbrossar, desviar aigua de la
pluja cap al torrent, etc.

Joan Capdevila

Aquesta proposta està parcialment incorporada a
l'acció 2.3.1. Respecte a les voreres, es tracta de
projectes d'urbanització que cal estudiar cas a cas.

Via pública

Millorar la plaça del CAP afegint-hi jardineres grans
que
donin un toc de zona verda per contrarrestar tant
ciment.

Joan Capdevila

Incorporem l'acció: 2.3.1.9. Realitzar un projecte per a
la plaça del CAP

Via pública

Millorar la cruïlla de carreteres (Vic-Manresa)
mitjançant

Joan Capdevila

No ho podem incorporar com a acció de l'Ajuntament
ja que no en tenim competències directes. Les
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un parterra central d'arbusts i flors autòctones que
"acollin" a la gent que arriba a Moià.

Acció
competències són de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento.

Via pública

Col.locar un senyal de camí sense sortida al carrer
"Cal Quinoré"

Joan Capdevila

Aquest tema ja ha estat solucionat.

Via pública

Col.locar un mirall per veure els cotxes que pugen a
la cruïlla dels carrers Rellotgers i Massamsó.

Joan Capdevila

Aquest tema ja ha estat solucionat.

Urbanisme

Arreglar el carrer del voltant de la Llar dels Avets.
Arreglar la vorera de la Carretera de Manresa.

Joan Capdevila

La urbanització dels carrers va a càrrec dels veïns.
S'ha parlat amb la Llar dels Avets i caldria buscar
alguna subvenció per a poder urbanitzar-ne el carrer.
Respecte les voreres de la Carretera de Manresa,
s'està tramitant la subvenció de Plans d'Ocupació per
tal de rebaixar les llambordes i adaptar-la a persones
amb dificultat de mobilitat. Aquesta actuació té
prioritat total.

2.3.3 Cercar solucions
factibles i
consensuades en
espais on actualment
es donen conflictes de
mobilitat…

Tansformar Moià en un poble apte per a les
persones, una idea genial!! Poder passejar per el
centre urbà sense cotxes, personalment,
m’agradaria molt. Cal pensar però com potenciar el
comerç de la zona afectada i crear zones
d’aparcament

Joan Capdevila

Aquesta proposta està incorporada en l'acció 2.3.3.1.
Dur a termes reunions amb tots els agents implicats
per a convertir el centre urbà en zona peatonal

Patrimoni

Cal una aportació més important pel que respecta
el patrimoni. Un exemple: Per a les Coves del Toll
les propostes son de caràcter administratiu, però no
hi ha cap aposta per tal de reforçar el Turisme (si
és que s’aposta per això). En aquest sentit temes
com la conservació del medi rural, els atractius
turístics... no estan gaire desenvolupats. Per contra

Joan Capdevila /
Albert Clusella

Els darrers anys, la promoció turística del territori s'ha
portat de manera mancomunada pel Consorci del
Moianès, i entenem que seguirà desenvolupant-se des
del nou Consell Comarcal. Per aquest motiu no hem
incorporat cap acció concreta al respecte.
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es parla de promoció econòmica per tant s’aposta
pel comerç, la restauració... que també viuen en
part del turisme.
No se si és el lloc adequat per comentar els
següents punts, per si de cas us ho faig arribar a
través d’aquest canal, si ho he de fer en un altre
m’ho dieu.
Moltes gràcies!!
Els punts son aquests:
– Reservar pressupost per pagar l’ambulància
segons l’activitat esportiva organitzada.
– Facilitar portal d’inscripcions per activitats
organitzades per entitats esportives del poble.
– Assessorament per presentar impost de societats
i comptabilitat oficial segons la Llei 27/2014, de 27
de novembre.

Josep Alcantarilla

Sobre el fet de que des de l’Ajuntament hi hagi una
dotació pressupostària per la contractació dels serveis
sanitaris en les diferents activitats que s’organitzin a
Moià i on sigui necessari disposar-ne creiem que seria
una bona iniciativa de col·laboració de l’Ajuntament
amb les diferents entitats. Desgraciadament la situació
pressupostària del nostre Ajuntament no permet que
això pugui ser una pràctica habitual. De tota manera,
no es descarta, que en situacions excepcionals o en
activitats d’especial interès, es pugui articular com a
mitjà de col·laboració de l’Ajuntament amb els
organitzadors d’aquests actes.
Sobre facilitar per mitjà del web municipal un espai a
les diferents entitats per a les seves activitats és un
dels temes en que s’està treballant. D’un temps ençà
s’està procedint a la renovació del web municipal i
aquest era un dels aspectes que es va tenir en
compte. Prenem nota del suggeriment del tema de les
inscripcions i ho passarem a estudi del personal que
treballa en la renovació del web.
Sobre el tema de l’assessorament sobre les
obligacions comptables de les entitats dir-vos que a
finals de 2014, una vegada va sortir la nova llei es va
organitzar en col·laboració amb el Consorci del
Moianès i l’Ajuntament de Castellterçol una xerrada
informativa sobre el tema a la que es va convidar a
totes les entitats i associacions del Moianès. Sobre el
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tema de l’impost de societats a les associacions dirvos que han quedat exemptes de la seva presentació
totes les associacions que tinguin uns
ingressos/despeses inferiors a 50.000 €, que son la
majoria.

1.7.1 Treballar per
seguir oferint una
Festa Major de
qualitat pels públics
de totes les edats
contenint la despesa
actual

Hola bona nit , com a secretaria de l’Agrupació
Sardanista de Moià penso que com entitat del poble
podem participar en aquest debat en l’aspecte
general de Cultura i expressar el nostre disgust
generalitzat amb l’actuació del consistori envers
aquesta activitat . Fa molts i molts anys que les
audicions de sardanes omplen, o més ben dit
omplien, tots els diumenges d’estiu cobrint un
temps cultural amb una activitat participativa i molt
arrelada a les nostres terres . Per no parlar de
l’Aplec, que se celebra el primer cap de setmana
d’agost, considerat entre els de més participació i
renom en les nostres contrades .
Aquesta activitat suposa un cost aproximat de
1.000€ per audició ( el que cobra la cobla) , i ens
acostem als 3.000€ el dia de l’Aplec . Fins al canvi
de legislatura, sempre havíem comptat amb la
col·laboració econòmica de l’Ajuntament, sigui de
forma directa en funció dels seus pressupostos o
mitjançant subvencions des d’altres organismes .
Aquests moments l’Entitat està suportant tots
aquests costos directament amb les quotes dels
socis i els diners que recollim de la rifa de panera
que es fa en cada audició . Lògicament això ha
suposat una bona retallada progressiva a l’hora de
programar el calendari , amb el disgust de tota la

Josep Alcantarilla

En primer lloc manifestar-vos que valorem la tasca que
al llarg de molts anys ha dut a terme la vostra entitat
per que a Moià als estius no hagin faltat mai les
sardanes. Com dieu és una activitat molt participada i
que permet mantenir viva una part important de la
nostra cultura.
Som plenament conscients de la vostra preocupació,
ja que les sardanes impliquen un cost econòmic
considerable. Desgraciadament, la situació a la que es
va haver d’enfrontar l’equip de govern que va entrar la
passada legislatura, amb un ajuntament en fallida
tècnica i amb un enorme deute, va obligar a
emprendre mesures dràstiques per revertir la situació.
A aquest fet cal afegir-hi les exigències en matèria
econòmica que el govern central, per mitjà de la
LARSAL, va imposar a tots els Ajuntaments.
L’Ajuntament de Moià es va veure obligat, com deia
abans, a aplicar, algunes vegades a contracor, una
sèrie de mesures per adaptar-se a les exigències de la
llei, cosa que va suposar una reducció dràstica de
totes les despeses, el tancament d’alguns serveis, la
reducció de personal, el fre absolut de la inversió,
etc... Entre aquestes mesures es varen haver de
suprimir totes les subvencions que s’atorgaven a les
entitats i associacions de la vila. Som plenament
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gent que ens seguia , a part del cansament i les
ganes de plegar davant d’aquesta situació de la
gent que porta l’Entitat . Som coneixedors, sens
dubte, que els temps i els numeros han canviat
però la nostra realitat es que dia a dia quan
assistim a reunions i trobades de les diferents
Entitats Sardanistes a nivell de Catalunya (
Federació Sardanista , Unió de Colles……) tenim
un sentiment de solitud molt gran quan els altres
pobles expliquen l’ajuda i col.laboració dels seus
ajuntaments .
Per una altra banda hi ha un tema no tan econòmic
com es el sentiment d’ignorància que sentim per
part del regidor , de l’àrea de cultura o de qui
correspongui com entitat cultural activa del poble en
qualsevol tipus d’informació , a part ja concretant en
segons quins aspectes , cada any es impossible
que no es solapi cap acte de la Festa Major amb
alguna audició , o per exemple sempre havíem
comptat amb una representació oficial a l’hora
d’entrega de premis el dia de l’Aplec , fa anys que
tot i els precs no ha aparegut ningú .
Només acabar amb el comentari de que sé que la
meva crítica és una mica dura , però justament es
deguda a que aquesta colla de raons que he
exposat, més alguna que m’he deixat al tinter, fa
que en aquests moments la continuïtat de
l’Agrupació i per tant el tema de la sardana en
general a Moià està seriosament amb perill . Penso
que si el que volem es una Festa Major oberta a
tots els públics i a totes les activitats ometre una
cosa tan nostra i estimada com la dansa catalana

Regidor
responsable

Acció
conscients de que aquest fet va suposar un greu
problema per les activitats que moltes entitats
portaven a terme anualment, i més, quan en anys
anteriors s’havien compromès subvencions però no
s’havien pagat. L’any passat, l’Ajuntament va poder
liquidar, tot i que amb una reducció, deutes amb
entitats que en alguns casos corresponien a
subvencions atorgades per anteriors consistoris els
anys 2008 o 2009. És voluntat de l’equip de govern
que tant aviat com sigui possible es puguin reprendre
les convocatòries de subvencions per a activitats de
les entitats locals, ja que som conscients que son una
part molt important de la vida cultural moianesa.
Conscients del fet de que la manca d’ajuts econòmics
ha causat problemes a moltes entitats des de
l’Ajuntament s’ha mirat de fer un esforç en donar
suport, si més no material, a les diferents activitats que
es promouen. Així doncs, en el vostre cas sempre s’ha
intentat facilitar la infraestructura necessària per les
audicions de sardanes i l’aplec així com facilitar-vos
l’ús del Pavelló de l’Escola Pública per als vostres
assajos. Altrament també s’ha mantingut sempre una
audició de sardanes, sufragada per l’Ajuntament, dins
el programa de la Festa Major.
Sobre el que plantegeu sobre el fet de que
especialment el dia de l’aplec hi hagi presència d’algun
representant de l’Ajuntament, en prenc nota. De fet,
des que he assumit la meva tasca com a Regidor de
Teixit Associatiu, intento fer-me present i assistir al
major nombre possible d’activitats de les que
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s’organitzen, com a mostra del suport de l’equip de
govern a la tasca de les entitats. Dir-vos també, en el
cas particular del dia de l’Aplec de l’any passat, que
vaig ser present al parc durant tota la tarda, però que
en cap moment ningú de l’organització va requerir-me
per participar en l’entrega de records. Us demano
disculpes pel meu desconeixement i faig propòsit
d’esmena.

es realment un bon punt de reflexió .
I moltes gracies per permetre la nostra participació .
Salutacions .

Joventut vs gent gran
com a exemple

El tracte que rep el jovent respecte la gent gran a
nivell de vocabulari i propostes són com la nit i el
dia. Per a nosaltres un fet com a mínim
incongruent. En general el llenguatge i projectes de
joves es control, acompanyament (ateneu),
criminalitzador... gent gran és treballar
conjuntament (esplai), recolzar-la. En resum, en el
primer cas es paternalista controlador i en l altra
peloteo i bones maneres... hi ha una diferencia de
tracte clar entre uns i altres en el conjunt del
document. El que hem posat sobre l'esport i serveis
socials va en el mateix sentit, hi ha una diferència
important segons el tema que es tracta i qui l'ha
redactat. Evidentment si això només és un guió i a
la pràctica es tracta per igual a tohom doncs cap
problema!

1.3.2 Fomentar
programes per
prevenir
l’abandonament
escolar

A l’institut també hi ha el projecte Medea, destinat
als alumnes d’aula oberta. Actualment el financia
en un 100% l’AMPA (el cost és de 2400 €/curs),
seria molt important que des de l’ajuntament es
valorés la possibilitat de destinar-hi una part del
pressupost, si fos possible., i que l’AMPA pogués

Acció

Martí Padrissa /
Anna Roca

Mercè Bigorra

El fet de vincular el redactat de les diferents accions al
tracte que podem donar des de l'ajuntament als
diferents col·lectius ens resulta ofensiu. Ens sap greu
posar-ho tant dur però és com ho hem sentit. Si en
algun moment criminalitzem, discriminem, etc. a algun
col·lectiu determinat agrairem que ens ho feu saber
amb els fets concrets.

Enguany l’Ajuntament ha pogut finançar una part del
Projecte Medea, i té previst en el pressupostos del
2016 de seguir col·laborant en el finançament.
Sobretot per el què representa com a eina de treball
per evitar el possible l’abandonament escolar
prematur. En referència a l'assignatura optativa
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destinar aquests diners a cobrir altres necessitats
(compra de llibres biblioteca, assitent de
conversa…)

Acció
"Creativitat i vocació" estudiarem aquesta possibilitat.

També a l’institut, des del curs passat, s’ofereix una
optativa a tercer d’ESO que és “Creativitat i
vocació”. Aquesta optativa es financia entre les
aportacions que fan les famílies, les que fa l’institut i
les que fa l’AMPA. Seria interessant que es pogués
mantenir, però la situació econòmica actual, tant de
l’institut com de l’AMPA, fa que en algun trimestre
sigui difícil assegurar-ne la continuitat
1.3.8 Demanar a les
institucions els
recursos necessaris
per a la millora i
l’acondicionament
dels centres educatius
públics

El carrer d’accés a la porta principal de l’institut no
està asfaltat i tampoc té un pas de zebra. Estaria bé
tenir en compte que quan es pugui s’hauria
d’arreglar.

Mercè Bigorra

Aquesta proposta està incorporada dins l'acció:
2.1.2.3. Impulsar la urbanització de carrers pendents
d'urbanitzar o parcialment urbanitzats

1.3.10 Desenvolupar
l’estudi de Camins
Escolars…

Amb l’adequada formació viària, els pares i mares
poden fer-se càrrec de la regulació del trànsit a les
entrades i sortides de les escoles. Ja es fa en altres
països amb óptims resultats. A més de garantir que
sempre hi hagi algú per regular el trànsit, també
contribuiran a imposar una conducta més cívica als
altres familiars.

Mercè Bigorra

Acceptem aquesta proposta i estudiarem la possibilitat
de fer alguna cosa al respecte, sempre comptant amb
l’assessorament de les Policies Locals o territorials.
Podria anar lligat amb el projecte de camins escolars.
Proposarem de treballar-ho a través de les AMPES.

1.4.5 Seguir
potenciant la
Biblioteca Municipal

Fomentar l’ús de la biblioteca com a espai pera
estudiar. Proposar tallers de tècnicques d’estudi

Mercè Bigorra

La primera planta de la Biblioteca està precisament
adequada per aquest propòsit, és un espai de silenci i
hi ha força gent que ja l'utilitza amb la finalitat
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com a agent de difusió
cultural

1.3.1 Treballar per al
bon funcionament de
les escoles municipals

Acció
d'estudiar. Encara que té limitacions d'espai. I pel que
fa a les tècniques d'estudi, si hi ha prou demanda es
pot mirar la possibilitat d’impartir-ne un taller. De totes
maneres ens consta que es treballen a les diferents
escoles de Moià

En el punt 1.3.1.2 em sembla molt bona idea tot el
que sigui potenciar el funcionament de les escoles
municipals, un dels inconvenients que trobo és que
aquestes activitats no arribin a tots els ciutadans de
la vila. M’explico encara que hi hagin beques, que
no ho sé, crec que torna a ser una manera de
distribució poc equitativa, doncs, potser que la
solució seria pagar per barems, depenen de la
renda , així el pagament seria proporcional, els que
més cobren més paguen i els que no tenen tants
ingressos, paguen menys.

Mercè Bigorra

Les escoles Municipals són deficitàries
econòmicament parlant i l’Ajuntament ha de cobrir
bona part de les despeses, l’objectiu ara mateix és el
de reduir-ne el dèficit amb una bona gestió i
optimitzant tots els serveis. La voluntat de l’Ajuntament
és donar el servei al cost mínim per als usuaris, i per
descomptat que sempre que es presenten casos de
dificultats econòmiques en col·laboració amb els
serveis socials es procura que ningú es quedi sense la
possibilitat de fer ús d’un servei municipal.

Tinc aquesta opinió perquè veig els infants que
gaudeixen d’aquesta activitat , que potser és
errada, però és de deformació professional, si es
vol millorar el SAD, també s’han de millorar totes
les àrees i aquesta és la socialització dels nostres
infants
És una oportunitat per fer les coses diferents, com
Ajuntament d’esquerres, hi ha ajuntaments que ja
apliquen aquesta fórmula amb èxit. Jo com a
ciutadana de Moià, m’agradaria el repartiment dels
meus impostos d’una manera més equitativa i que
tothom pogués beneficiar-se, això ho faria
extensible a tota la formació no formal, que

19

Objectiu / Acció

Aportació

Regidor
responsable

Acció

normalment són activitats que es fan en horari no
lectiu.
Educació

Trobem a faltar projectes comunitaris per apropar
l’escola al poble i a l’ajuntament i a la inversa.
L’Anna Roca va iniciar algun projecte interessant
quan va ser educadora de serveis socials i pensem
que seria bo treballar en aquells mateixa línia.
Estudiar el tema de les ciutats educadores,
recorreguts escolars...

Mercè Bigorra

L’apropament de les escoles al poble va sent una
realitat des de fa temps, de ben segur que cal fer-hi
més però des dels equips docents i des de les ampes
es treballa en aquest sentit. Els nostres alumnes
participen en actes públics Municipals i per a les
entitats, com per exemple l’Escola de Dansa Somnis,
o l’activitat que es fa per Sant Jordi de “Llegim al
carrer” on tots els escolars de les diferents escoles
omplen els carrers i places de literatura. Totes les
aportacions que es facin en aquest sentit seran ben
rebudes i estarem oberts a les propostes. Els camins
escolars els tenim en el nostre projecte i es
començaran a treballar tant bon punt tinguem acabat i
aprovat el Pla de seguretat viària.

Comunicació

Resposta automàtica pels correus que el ciutadà
envia a través de la web.
Circuits interns.

Mireia Cañas

Incorporem el punt: 4.3.4.4. Revisar el formulari de
contacte de la pàgina web i establir una resposta
automàtica.

4.3.4 Millorar l’atenció
al ciutadà i reduir el
temps de resposta

De vegades n’hihauria prou amb donar resposta a
les instàncies

Mireia Cañas

En el marc de l'acció 4.3.4.3. estem treballant per a
revisar tots els circuits interns relacionats amb les
instàncies per assegurar que es dóna resposta a
tothom i en els temps marcats per Llei.

4.4 Transparència

No hi ha cap punt específic relatiu a la gestió de les
instàncies i la resposta al ciutadans, així com a
l’accés a la documentació més enllà de la que es
pugi penjar al portal de transparència. En aquest
sentit, en general com a associació hem tingut una

Mireia Cañas

En el marc de l'acció 4.3.4.3. estem treballant per a
revisar tots els circuits interns relacionats amb les
instàncies per assegurar que es dóna resposta a
tothom i en els temps marcats per Llei.
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bona resposta però en algun cas concret, com el
tema de la documentació de MoiàFutur, ha estat
impossible (de moment).
Auditoria Ciutadana

Vam realitzar una primera fase i ens agradaria
iniciar una segona, tal i com ja vam demanar el
maig. Pensem que això podria ser inclòs d’alguna
manera en el pla de legislatura.

Mireia Cañas

Incorporem l'objectiu "4.4.5. Col·laborar amb iniciatives
ciutadanes relacionades amb la transparència en la
gestió municipal" amb l'acció: "4.4.5.1. Col·laborar
amb el projecte d’Auditoria Ciutadana impulsat per
l’associació Moià Deute"

Referendar pels veïns

Per a tots aquells temes que puguin suposar un
endeutament o condicionin l’economia municipal.
En aquest sentit, la inversió del camp de futbol, el
document final del POUM o el projecte de les
Faixes en serien alguns exemples

Mireia Cañas

El Pla d'Ajust limita moltíssim les inversions que pot fer
l'Ajuntament. Les inversions que es poden fer
actualment venen dels excedents o estalvis que es
generen de manera anual. Això vol dir que sempre van
lligades a una modificació de crèdit. Aquest sistema
presenta moltes limitacions sobretot de tempos
administratius, cosa que fa inviable presentar un
procés participatiu seriós i amb garanties. De totes
maneres, de cara als anys vinents intentarem impulsar
pressupostos participatius per a les petites partides
que queden disponibles

1.2.4 Vetllar pel
control dels animals
de companyia

Fomentar el sentit de la responsabilitat en els
propietaris d’animals de companyia (vacunacions,
controls veterinaris, no deixar els excrements pels
carrers i no molestar els veins), i aplicar les
sancions previstes en l’ordenança municipal
pertinent.

Núria Reynés

Dins l'acció 1.9.2. Modificar l'Ordenança del Civisme
amb l'objectiu de simplificar-ne la seva aplicació i
revisar les penalitzacions es contempla tractar el tema
dels animals de companyia. A més a més hi ha
campanyes de sensibilització en marxa.

1.2.4 Vetllar pel
control dels animals
de companyia

1. Prohibir tenir un gos permanentment lligat a una
cadena (cap gos no ha de ser condemnat a viure
tota la seva vida lligat a una cadena).

Núria Reynés

Respecte els punts 1 i 2 aquestes propostes
sobrepassen les competències municipals, tot i que
compartim per la teva reflexió.
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2. Prohibir tenir un gos (o un gat) tancat en un balcó
o en un recinte al jardí (hi ha gats i gossos que
estan dia i nit en un balcó o tancats en un recinte
sota el sol i la calor de l’estiu i sota el fred, la pluja i
el vent a l’hivern, sense cap possibilitat de buscar
un lloc on protegir-se).
3. Fomentar l’adopció de gats i gossos del CAAD
Moianès, amb rètols als carrers del poble i a través
de les xarxes socials.
4. Millorar les instal·lacions i la gestió del CAAD
Moianès per tal que els gossos disposin de més
espai (recentment hi ha hagut un parell de casos
d’atacs de gossos, amb conseqüències molt greus)
i que pugui haver-hi més personal i/o voluntariat
durant més hores i durant 365 dies/any, així com
assistència veterinària més freqüent.
5. Donar més suport a la gestió de les colònies
felines: fer-ne difusió per aconseguir més
voluntariat, serveis veterinaris, aplicació sistemàtica
del protocol CES, etc.
6. Conscienciar la població que abandonar un gat al
carrer implica per a ell un profund patiment i de
vegades una mort lenta.
7. Fomentar amb campanyes municipals la tinença
responsable d’animals de companyia per evitar els
abandonaments (molts gossos que ara es regalen
per Nadal o Reis són abandonats a la
primavera/estiu).
3.3.1 Pla d’ajust

Com ja hem manifestat diverses vegades estem en
desacord en algunes coses d’aquest pla d’ajust
imposat des de Madrid i la intervenció que

Acció
Respecte els punts 3, 6 i 7 actualment es duen a
terme campanyes de sensibilització en aquesta línia.
Respecte el punt 4 està incorporat dins l'acció 1.2.4.4.
Fer el seguiment del bon funcionament del CAADM.
En mesura de les nostres possibilitats no hem parat de
fer obres de millora, i així seguirem fent-ho.
Respecte el punt 5 s'està treballant per col·laborar
amb l'associació del refugi d'animals (RAM)

Núria Reynés

Estem totalment d'acord amb la vostra reflexió.
Lamentablement, no és competència municipal el
regular aquest mecanisme. L'equip de govern, i
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representa en la economia municipal. Cal destacar
que té coses bones (compacta el deute, acaba amb
els interessos de demora, un interès força baix...)
ara bé, hi ha un factor delicat, més enllà de la
intervenció de facto de l’ajuntament i la obligació de
retornar deute (moltes vegades il·legítim) per sobre
d’altres prioritats socials, urbanístiques... per tant va
en detriment del benestar de veïns i veïnes. Aquest
factor, és el pagament a proveïdors sense estudiar
si el deute contret per l’ajuntament es correspon
amb la realitat, si la despesa era justificada... En
aquest sentit, ens agradaria que, si més no, es
denunciés el mecanisme utilitzat per a resoldre el
problema del deute de les administracions
públiques i, si calgués, es deixessin de pagar els
deutes originats per actuacions fraudulentes .
Pressupostos

Aprovar i presentar abans de finalitzar l’any els de
l’any següent.

Acció
especialment l'alcalde Dionís Guiteras, ha denunciat
en tots els fòrums on ha participat la injustícia que
representa LRSAL i el mecanisme de pagament a
proveïdors.

Núria Reynés

Estem treballant en aquest sentit, i intentarem que així
sigui cada any. Lamentablement estem molt limitats
pels recursos econòmics i humans de l'ajuntament.
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