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Moià es posa el casc
Us expliquem totes les obres 
en marxa per posar al dia 
infraestructures i equipaments.

Bones Festes!

Moià estrena 
senyalització 
turística

Estalvi de vora el 50% 
en l’enllumenat públic

Estalviem llum
Les noves mesures suposen un 
important estalvi energètic, cosa que 
suposa un benefici ecològic i econòmic.

Urbanització de 
Montví de Baix
Després de l’elaboració del nou projecte, l’aprovació 
pel Ple és el primer pas per tirar-lo endavant.

Publicació municipal de l’Ajuntament de Moià

Amb l’objectiu de potenciar el turisme a 
Moià, l’any 2016 es va iniciar un projecte 
per senyalitzar una ruta pedestre al nucli 
antic. Aquesta senyalització es farà efectiva 
a finals de 2018 i permetrà als nostres 
visitants i veïns conèixer millor els elements 
patrimonials de més interès del poble.

La ruta conté 17 punts d’interès ubicats 
al nucli antic de Moià, i també inclou el 
Mirador de la Creu per la seva excel·lent 
panoràmica de 180º sobre Moià i tota la 
plana del Moianès. El recorregut total de 
l’itinerari és de 2,7 km.

Alguns dels punts més destacats són: 
Església Parroquial de Santa Maria, 
Ajuntament Vell, Parc municipal Francesc 
Viñas, Cal Cristo, Can Casanova o la 
Muralla de Moià.

Està previst que s’hi instal·lin dos tipus de 
senyals:
· Senyals orientatius que serveixen per 

seguir el traçat de la ruta.
· Senyals divulgatius que tenen la funció 

d’oferir informació relacionada amb els 
diferents punts d’interès situats en el 
transcurs de la ruta. Per a cadascun dels 
punts d’interès s’ha elaborat una placa que 
en recull la història.

Aquest projecte s’ha cofinançat entre 
el Consell Comarcal del Moianès, la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Moià.

Amb aquesta nova senyalització es 
mostrarà un patrimoni d’alt interès, part 
del qual encara és desconegut fins i tot per 
molts moianesos.

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.

Canvi d’ etapa 

S’acaba una etapa. Aquest és el darrer BOM de la legislatura i volíem 
aprofitar aquest espai per valorar la nostra tasca.

aramoià es va presentar a les eleccions de 2011 amb un projecte molt 
clar: salvar Moià de la fallida econòmica. Després de 8 anys, creiem que 
hem assolit aquest objectiu. Amb el Pla d’Ajust i amb una gestió enfocada 
totalment en l’eficiència, a finals de 2018 l’endeutament s’ha reduït un 295% 
i paguem els proveïdors a 12 dies, enlloc de 3 anys com quan vam entrar.

Amb l’experiència d’aquests 8 anys hem constatat que el deute era només 
la punta de l’iceberg. Moià té per davant molts reptes: cohesió social, 
posar en ordre el desgavell urbanístic i tenir una estructura municipal a 
l’alçada de les demandes. En definitiva, afrontar els reptes propis del segle 
XXI i posicionar-nos com a capital de comarca.

L’equip d’aramoià està immers en un debat sobre com fer front a aquest 
reptes. Estem convençuts que el debat serà més ric si incorpora nous punts 
de vista i per això us convidem a sumar-vos-hi contactant-nos per les 
nostres xarxes socials o a través de les persones del nostre equip.

Molt bones festes i un millor 2019!

Moments d’incertesa 

Vivim moments d’incertesa en molts 
aspectes, en especial el polític. Tots o, millor 
dit, uns mes que altres, fan minvar els pilars 
de la democràcia, tot i la seva absoluta 
imperfecció. No despengem mai la bandera 
del respecte encara que no ens agradin certes 
actituds. Si perdem aquesta bandera, llavors sí 
que estarem en un atzucac indefinit, si no és 
que ja hi som. 

I ara que vindran eleccions municipals el 
2019, si us plau, fem, feu campanya sobre el 
poble que representem o volem representar 
sigui on sigui, ja que hauria de ser la vostra 
prioritat; almenys és la nostra prioritat de 
SEMPRE, ara més que mai. 

Per concloure, us volem desitjar bones festes 
i bona entrada d’any 2019. Si voleu posar-vos 
en contacte amb nosaltres, escriviu-nos a: 
enricterencio@moia.cat

Urbanització de 
Montví de Baix 

Segueix avançant amb pas ferm el projecte 
d’Urbanització del sector A1 de Montví de 
Baix. Aquestes obres són fruit del compromís 
de l’Ajuntament i dels veïns de posar al dia la 
urbanització, per poder acabar amb una greu situació 
urbanística i de manca de serveis i de seguretat per 
als seus veïns. 

En el Ple de novembre es va aprovar inicialment el 
projecte d’obra amb els vots a favor d’aramoià i els 
vots en contra del PDeCAT. Aquest projecte estarà 
en exposició pública durant dos mesos perquè els 
veïns el puguin estudiar i presentar al·legacions 
sobre aquelles millores que considerin necessàries. 
També s’espera que en aquest termini de dos mesos 
es pugui constituir definitivament l’Associació 
Administrativa de Cooperació del Polígon A1 del 
PERI de Montví. Aquesta associació ha de servir per 
coordinar els veïns, l’Ajuntament i el constructor 
durant el procés d‘aprovació definitiva del projecte i 
la construcció de l’obra. 

Aquest projecte ha estat realitzat per l’empresa 
Paymacotas Engineering S.A., després de guanyar la 
licitació feta segons els procediments legals, i suposa 
un cost total de 3,5 milions d’euros. Cal esmentar 
que aquest import és gairebé la meitat del projecte 
inicial fet l’any 2009 i que sumava gairebé 7 milions 
d’euros. Aquell projecte va ser redactat per l’empresa 
Gorina i Farrés Arquitectes, SLP i la seva adjudicació 
va ser declarada nul·la per la Comissió Jurídica 
Assessora per considerar que el projecte havia estat 
adjudicat a dit per l’antic govern de CiU. L’expedient 
està actualment al jutjat de Manresa esperant judici 

i sentència. També cal assenyalar que el cost de la 
redacció del nou projecte de reurbanització i la 
direcció de les obres és de 45.000 €, mentre que el de 
la redacció del projecte inicial de l’empresa Gorina i 
Farrés Arquitectes era de 175.000 € i no contemplava 
la direcció d’obra. 

Estalvi de la rotonda 
El projecte s’ha vist endarrerit uns mesos pel fet que 
la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya ha trigat a autoritzar la no obligatorietat de 
construir una rotonda per connectar la urbanització 
amb la carretera C59 a l’alçada aproximada de 
l’antic restaurant (just abans del canvi de rasant). 
La construcció d’aquesta rotonda, que existeix en el 
planejament però que tampoc estava contemplada 
en el projecte inicial, suposava un increment de 
prop d’un milió d’euros el cost total del projecte 
d’urbanització.

Els propers mesos es farà realitat la urbanització 
d’un sector de Montví que feia molt temps que els 
seus veïns esperaven. Aquest projecte s’ha fet en tot 
moment de la mà i en diàleg amb els veïns, i amb 
un important estalvi econòmic respecte el projecte 
inicial de l’any 2009.

L’Ajuntament de Moià és membre del Pacte 
d’alcaldes pel Clima i l’Energia sostenible 
local, una iniciativa a nivell Europeu que vetlla 
per canalitzar i reconèixer la participació del 
món local en la lluita contra el canvi climàtic.

En aquest sentit, el maig del 2015 es va 
formalitzar el contracte dels treballs de 
subministrament de tecnologia per a la 
millora energètica i servei integral de 
l’enllumenat públic de Moià.

Entre les diverses prestacions que preveia el 
contracte, les encarades a millorar l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic van consistir 
en la substitució de llumeneres per altres de 
noves amb tecnologia LED, la substitució 
de làmpades de vapor de mercuri per noves 
de vapor de sodi, així com la instal·lació 
d’estabilitzadors electrònics  per tal de poder 
realitzar doble nivell de potència a tots els 
punts de llum. Aquestes actuacions es varen 
desenvolupar entre els anys 2015 i 2016 i 
van suposar una inversió de 315.88212 €, 
íntegrament subvencionada.

Paral·lelament, durant l’any 2016, i aprofitant 
una nova subvenció sobre estalvi energètic, es 
va realitzar una segona actuació consistent en 
la substitució de llumeneres per noves amb 
tecnologia LED per un import de 31.795,40 €.

Amb les actuacions realitzades fins al 
tancament de l’exercici 2017, s’ha aconseguit 
una reducció del consum elèctric de la 
instal·lació d’enllumenat públic, passant d’un 
consum anual estimat de 992.858 kWh l’any 

2014 a un consum anual de 504.345 kWh 
l’any 2017, la qual cosa suposa una reducció 
del 49,20% del consum elèctric i un estalvi 
aproximat de 45.000 € anuals.

Noves actuacions 
A banda d’aquestes actuacions, durant el 
2017 els objectius també es van centrar en la 
reducció de la factura elèctrica, tot ajustant 
les potències contractades dels quadres al 
consum real. I, en la mateixa línia, durant el 
mes de desembre de 2018 es duran a terme 
noves actuacions destinades a millorar el 
rendiment energètic i lumínic de l’enllumenat 
públic de la Ctra. de Vic i de Manresa, i a 
millorar la seguretat elèctrica dels quadres 
i de la xarxa. Aquesta nova inversió està 
valorada en 83.504 € i no representa un cost 
actual per a la població, ja que part de la 
inversió procedeix d’una sanció a l’empresa 
adjudicatària, per incompliment de terminis, 
i l’altra procedeix de les millores ofertes en 
l’adjudicació del contracte. 

Amb l’estalvi econòmic generat es podrà 
seguir invertint per ser més eficients 
energèticament i així posar el nostre 
granet de sorra en la lluita global contra el 
canvi climàtic.

moia.cat facebook.com/ajuntamentmoia @ AjMoia 93 830 00 00
Ajuntament de Moià
Plaça Sant sebastià, 1. 08180 Moià
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Benvinguts a l’edició nadalenca 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 uns dies plens de bons moments amb els més estimats i 
una bona entrada d’any 2019. 
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Si voleu rebre el Butlletí Oficial de Moià (BOM) per correu electrònic, 
apunteu-vos a moia.cat 

Benvingut “POUM 3” 

L’equip de Govern d’ARA Moià - ERC ha començat 
els tràmits per contractar un nou POUM. El projecte 
del POUM liderat pel regidor Clusella i que va estar 
més de dos anys en tràmit, amb un procés ampliat de 
participació ciutadana, reunions amb tots els grups 
polítics del municipi, inclosos els que avui no estan a 
l’Ajuntament i diverses reunions amb el nostre grup, ha 
quedat en un calaix. 

El motiu exposat per l’Alcalde i pel nou secretari és que 
el document tenia greus deficiències que calia arreglar, 
però en canvi, no han reclamat res al redactor. 

Quatre anys de feina que queden un cop més a l’arxiu i 
que han costat més de 70.000€ al poble de Moià.

Des del grup municipal seguirem treballant per Moià i 
perquè es facin les coses ben fetes.

Us desitgem unes bones festes de Nadal i un bon any 2019!

El projecte suposarà un cost total de 
3,5 milions d’euros, la meitat del que 
suposava el projecte inicial.

A més de la substitució de 
llumeneres i làmpades, els 
objectius també es van centrar en 
ajustar les potències contractades 
al consum real.

El mes d’octubre va tenir lloc una reordenació del 
sentit dels carrers del nucli històric de Moià. El 

Carrer del Forn i el Carrer del Carreró són ara d’un 
sol sentit de circulació. A més, s’han reorganitzat 
les places d’aparcament i s’ha creat una nova zona 
de càrrega i descàrrega, a la Plaça Major. L’objectiu 

d’aquestes mesures és la millora de l’accessibilitat i la 
seguretat viària de totes les persones que circulen per 

aquests carrers

Millora de la seguretat de la 
circulació al nucli històric



Moià no para!
Les activitats més destacades dels darrers mesos

El contracte de finalització del POUM 
projectat comportarà un estalvi dels 
recursos econòmics i humans previstos.

Si ens comprometem a separar la matèria 
orgànica correctament, la Generalitat de 
Catalunya pot arribar a retornar al nostre 
municipi més del 70% del cost.

Nou Parc de Bombers 
El nou Parc de Bombers de Moià està a punt de ser una realitat. Durant 
aquest 2018 s’han pogut fer els tràmits administratius de redacció 
del projecte i adjudicació de la seva construcció. Està previst que a 
primers del 2019 les obres es puguin iniciar i la seva durada serà d’un 
any aproximadament. Per fi podrem tenir a Moià i al Moianès un parc 
de bombers a l’alçada, tant dels usuaris com dels propis professionals, 
perquè puguin treballar amb seguretat, garantia i en òptimes condicions. 

1

La nova depuradora, endavant 
La tant esperada Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de 
Moià segueix endavant. Durant el mes de desembre s’adjudicarà la 
contractació dels serveis de supervisió del projecte, direcció facultativa 
i coordinació de seguretat i salut de les obres de la nova depuradora, 
que permetran l’aprovació definitiva del projecte. D’aquesta manera, 
durant el primer trimestre de l’any vinent es podran iniciar les obres 
de construcció. Amb aquesta nova infraestructura de sanejament, 
subvencionada per la Diputació, el nostre Medi Ambient seguirà 
millorant en benefici de Moià, el Moianès i tota la conca del riu Calders 
fins al Llobregat. Mentre no arriba l’EDAR, i gràcies a la pressió 
inspectora i a la sensibilització dels industrials, s’ha millorat la qualitat 
de l’aigua de sortida de la depuradora

2 Punt jove a l’Ateneu 
S’està treballant per adequar les instal·lacions de l’Ateneu al nou 
funcionament previst a partir del mes de gener, en el que en un mateix 
espai hi convergiran les activitats organitzades per l’Ateneu amb el 
Punt d’Informació Juvenil. Aquest Punt d’Informació comptarà amb la 
presència d’un dinamitzador juvenil que desenvoluparà el Pla Local de 
Joventut que s’ha treballat durant els últims dos anys.

6

Bullying zero 
Al llarg del segon i tercer trimestre del curs passat es va fer una diagnosi 
de l’estat del bullying a les escoles de la vila. Per poder treballar el tema a 
fons, el gener de 2019 es començarà a donar eines a les escoles per poder 
assolir un “bullying zero”. Aquest treball es farà conjuntament entre les 
escoles i institut del municipi i les diferents administracions.

5

Sancions i pedagogia 
pel civisme 
Durant els darrers mesos s’ha començat a aplicar l’ordenança de civisme 
aprovada definitivament el 20 de juny de 2018. S’han posat les primeres 
sancions relacionades amb el consum d’alcohol a la via pública. Aquestes 
multes han tingut un efecte sancionador però al mateix temps s’ha 
intentat fer un treball reparador fent un acte de conciliació amb les 
persones afectades. En els propers mesos es seguirà treballant en la línia 
sancionadora però sempre acompanyada de la pedagogia. 

3
Biblioteca Municipal 1 d’Octubre 
Per celebrar el primer aniversari del referèndum de l’1 d’Octubre, va tenir 
lloc un acte en el qual es va batejar la biblioteca municipal, que va ser el 
punt neuràlgic de la jornada, com a Biblioteca 1 d´Octubre. Així es donava 
resposta a la iniciativa ciutadana que va impulsar el Comitè de Defensa de 
la República (CDR) de Moià, a través d’una recollida de signatures. El nou 
nom de la Biblioteca es va aprovar al Ple municipal del juliol passat.

7

Campanya sobre la recollida 
orgànica 
L’Ajuntament de Moià, amb la col·laboració de l’Agència de Residus de la 
Generalitat de Catalunya, ha organitzat una campanya informativa per 
millorar la recollida selectiva de la fracció orgànica i conscienciar aquelles 
persones que encara no reciclen de la importància de fer-ho. Per aquest 
motiu, al llarg del mes de gener unes educadores de l’empresa GAIA 
faran visites a les llars per informar i assessorar els veïns sobre la correcta 
gestió dels residus i resoldran els dubtes. Si dipositem matèria orgànica de 
qualitat al contenidor marró contribuïm a reduir els costos de tractament 
de residus del municipi. Si els moianesos i moianeses ens comprometem a 
separar la matèria orgànica correctament, la Generalitat de Catalunya pot 
arribar a retornar al nostre municipi més del 70% del cost de tractament 
d’aquesta fracció.

8

Canvi de proveïdor per acabar 
el POUM 
El mes d’octubre es va extingir el contracte per a la revisió del POUM 
a l’empresa NARCÍS TUSELL SLP, de mutu acord, per diferències 
irreconciliables sobre com acabar el projecte. Fins llavors, aquesta empresa 
havia facturat 61.332,48€ dels 111.513,60€ totals del contracte. Això 
dona a l’Ajuntament un romanent de crèdit disponible per a l’adjudicació 
dels treballs pendents de 50.181,12€, als quals s’hi afegiran 30.666,14€ 
més. En cap cas es comença de nou el projecte, es parteix de la feina feta, 
i s’augmenta el pressupost per tal de redactar diverses modificacions 
puntuals urgents del POUM que s’han d’avançar a l’aprovació definitiva 
d’aquest (per exemple, les dels polígons industrials). D’aquesta manera, el 
contracte de finalització del POUM projectat comportarà un estalvi dels 
recursos econòmics i humans que l’Ajuntament tenia previst destinar a 
aquest fi.

4

Les actes de Ple des de 1840, 
on-line 
Durant els anys 2017 i 2018 s’ha dut a terme un projecte consistent 
en escanejar les actes de Ple de l’arxiu municipal de Moià, amb la 
col·laboració de la Xarxa d’Arxius Municipals.  La Xarxa d’Arxius 
Municipals, coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural, té com a 
objectiu facilitar l’accés i difusió de les actes de Ple dels Ajuntaments de la 
província de Barcelona, gràcies a la col·laboració entre els Ajuntaments i la 
Diputació de Barcelona. Les actes de Ple de l’Ajuntament de Moià, des del 
1840 fins el 1968, estan escanejades i es poden consultar en aquest enllaç 
de la Diputació de Barcelona: www.diba.cat/amd

Millorem l’ espai públic
Obres en marxa o finalitzades Cost total

Tancaments 
de la Biblioteca 

Millora dels tancaments amb la restauració integral de les finestres de la sala infantil i del primer pis de l’edifici de la 
biblioteca i col·locació d’un portal nou. Les obres milloraran l’eficiència energètica de l’edifici, i evitaran que entri el 
fred a l’hivern! 

38.599,00 €

Coberta 
de Les Faixes

Adequació i reforma de la coberta de l’espai cultural Les Faixes per adequar-ne els pendents, garantir així la seguretat 
en cas d’incendi i millorar els requeriments de l’aïllament tèrmic de l’edifici. Recordem que el 2017 s’hi van fer uns 
treballs d’adequació per dotar-la d’escenari i que es pogués utilitzar també com a espai teatral.

66.852,50 €

Modificació i legalització 
de la instal·lació elèctrica 
de les Coves del Toll

Obres d´adequació de l´enllumenat i la distribució elèctrica de la cova i de l’asfalt de la pista d´accés. També s’han fet 
actuacions per millorar la il·luminació exterior, les parets de pedra i les baranes de fusta.  15.791,32 €

Arranjament de la
Plaça del Centenari

Renovació del paviment i noves zones de paviment de cautxú, ideal pels més petits ja que evita relliscades i redueix 
els danys en cas de caigudes. També s’ha millorat la zona verda amb la instal·lació de nou reg amb degoteig i 
aspersors. Addicionalment, s’ha creat un sorral i s’hi ha instal·lat nou mobiliari urbà.

31.161,13 €

Tub sanejament 
Montví

Obres finançades per la Societat Municipal d’Aigües per a la canalització d’un tram del sanejament del sector B-3 de 
Montví amb construcció de pous. 12.184,16 €

Obres de millora de 
l’edifici l’Ateneu

Obres de redistribució de l’espai mitjançant la construcció de nous envans, pavimentació de terres i aïllament de 
parets. També s’han col·locat finestres noves d’alumini, s’han restaurat finestres existents, i s’han instal·lat equips per a 
la climatització de l’espai.

27.219,98 €

Obres d’accessibilitat en 
diversos passos de vianants

Accions de millora del nucli urbà, que consisteixen en una sèrie d’obres necessàries per millorar l’accessibilitat, 
senyalització i seguretat viària en tres de les travesseres del municipi: Carretera de Manresa, Carretera de Vic i 
Avinguda de l’Escola Pia

51.316,12 €

Obres diverses de 
manteniment de carrers

Pegats de formigó en diversos carrers, reparació de voreres en diversos punts del municipi, col·locació de pilones, 
replantat i reposició d’arbres morts, construcció de murs caiguts 40.082,10 €

Properes obres

Camins Escolars

Consisteix en que hi hagi itineraris perquè els alumnes vagin i tornin a peu de les escoles de manera segura. Es faran treballs i s´aplicaran 
mesures perquè els vianants tinguin prioritat per davant dels cotxes i es garanteixi la seguretat viària. En una primera fase, aquest projecte té 
un import estimat de 100.000 €. Es compta amb una subvenció del 50% del seu cost per part de la Diputació de Barcelona i s’està pendent d’una 
subvenció europea que permetrà finançar el 100% de l’actuació.

Urbanització de diversos carrers Obres d’urbanització del carrer Josep Gallart i de reurbanització i millora del carrer Sant Pere i del carrer del Remei.

Pavelló d’Esports Modificació de part de la instal·lació de la xarxa d’aigua sanitària per tal de millorar les instal·lacions existents i realització d’un sistema 
d’extracció d’aire als vestidors que permeti evitar les humitats existents. Projecte amb un 80% subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Coves del Toll Senyalització del recorregut, museografia interior de les pèrgoles ja existents, refer les cabanes del Parc Prehistòric i contractacions externes  
per fer el manteniment.

Les Faixes BibliotecaPlaça del Centenari
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Una vegada s’ha pogut encarar la gestió del deute i gràcies a una gestió eficient dels recursos econòmics, durant 
el darrer any ha estat possible iniciar una sèrie d’obres de millora d’equipaments i espai públic que feia temps que 
eren necessàries. En aquesta edició del BOM us presentem un recull de les actuacions més rellevants.

Tot i les dificultats econòmiques, l’Ajuntament ha procurat seguir fent les obres més necessàries. Els dèficits que 
pateix Moià a nivell de via pública encara són molt alts, però s’ha anat avançant, i en part trobant altres fonts de 
finançament. De cara el 2019 ja es tenen previstes i en alguns casos licitades les actuacions següents:



Moià no para!
Les activitats més destacades dels darrers mesos

El contracte de finalització del POUM 
projectat comportarà un estalvi dels 
recursos econòmics i humans previstos.

Si ens comprometem a separar la matèria 
orgànica correctament, la Generalitat de 
Catalunya pot arribar a retornar al nostre 
municipi més del 70% del cost.

Nou Parc de Bombers 
El nou Parc de Bombers de Moià està a punt de ser una realitat. Durant 
aquest 2018 s’han pogut fer els tràmits administratius de redacció 
del projecte i adjudicació de la seva construcció. Està previst que a 
primers del 2019 les obres es puguin iniciar i la seva durada serà d’un 
any aproximadament. Per fi podrem tenir a Moià i al Moianès un parc 
de bombers a l’alçada, tant dels usuaris com dels propis professionals, 
perquè puguin treballar amb seguretat, garantia i en òptimes condicions. 

1

La nova depuradora, endavant 
La tant esperada Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de 
Moià segueix endavant. Durant el mes de desembre s’adjudicarà la 
contractació dels serveis de supervisió del projecte, direcció facultativa 
i coordinació de seguretat i salut de les obres de la nova depuradora, 
que permetran l’aprovació definitiva del projecte. D’aquesta manera, 
durant el primer trimestre de l’any vinent es podran iniciar les obres 
de construcció. Amb aquesta nova infraestructura de sanejament, 
subvencionada per la Diputació, el nostre Medi Ambient seguirà 
millorant en benefici de Moià, el Moianès i tota la conca del riu Calders 
fins al Llobregat. Mentre no arriba l’EDAR, i gràcies a la pressió 
inspectora i a la sensibilització dels industrials, s’ha millorat la qualitat 
de l’aigua de sortida de la depuradora

2 Punt jove a l’Ateneu 
S’està treballant per adequar les instal·lacions de l’Ateneu al nou 
funcionament previst a partir del mes de gener, en el que en un mateix 
espai hi convergiran les activitats organitzades per l’Ateneu amb el 
Punt d’Informació Juvenil. Aquest Punt d’Informació comptarà amb la 
presència d’un dinamitzador juvenil que desenvoluparà el Pla Local de 
Joventut que s’ha treballat durant els últims dos anys.

6

Bullying zero 
Al llarg del segon i tercer trimestre del curs passat es va fer una diagnosi 
de l’estat del bullying a les escoles de la vila. Per poder treballar el tema a 
fons, el gener de 2019 es començarà a donar eines a les escoles per poder 
assolir un “bullying zero”. Aquest treball es farà conjuntament entre les 
escoles i institut del municipi i les diferents administracions.

5

Sancions i pedagogia 
pel civisme 
Durant els darrers mesos s’ha començat a aplicar l’ordenança de civisme 
aprovada definitivament el 20 de juny de 2018. S’han posat les primeres 
sancions relacionades amb el consum d’alcohol a la via pública. Aquestes 
multes han tingut un efecte sancionador però al mateix temps s’ha 
intentat fer un treball reparador fent un acte de conciliació amb les 
persones afectades. En els propers mesos es seguirà treballant en la línia 
sancionadora però sempre acompanyada de la pedagogia. 

3
Biblioteca Municipal 1 d’Octubre 
Per celebrar el primer aniversari del referèndum de l’1 d’Octubre, va tenir 
lloc un acte en el qual es va batejar la biblioteca municipal, que va ser el 
punt neuràlgic de la jornada, com a Biblioteca 1 d´Octubre. Així es donava 
resposta a la iniciativa ciutadana que va impulsar el Comitè de Defensa de 
la República (CDR) de Moià, a través d’una recollida de signatures. El nou 
nom de la Biblioteca es va aprovar al Ple municipal del juliol passat.

7

Campanya sobre la recollida 
orgànica 
L’Ajuntament de Moià, amb la col·laboració de l’Agència de Residus de la 
Generalitat de Catalunya, ha organitzat una campanya informativa per 
millorar la recollida selectiva de la fracció orgànica i conscienciar aquelles 
persones que encara no reciclen de la importància de fer-ho. Per aquest 
motiu, al llarg del mes de gener unes educadores de l’empresa GAIA 
faran visites a les llars per informar i assessorar els veïns sobre la correcta 
gestió dels residus i resoldran els dubtes. Si dipositem matèria orgànica de 
qualitat al contenidor marró contribuïm a reduir els costos de tractament 
de residus del municipi. Si els moianesos i moianeses ens comprometem a 
separar la matèria orgànica correctament, la Generalitat de Catalunya pot 
arribar a retornar al nostre municipi més del 70% del cost de tractament 
d’aquesta fracció.

8

Canvi de proveïdor per acabar 
el POUM 
El mes d’octubre es va extingir el contracte per a la revisió del POUM 
a l’empresa NARCÍS TUSELL SLP, de mutu acord, per diferències 
irreconciliables sobre com acabar el projecte. Fins llavors, aquesta empresa 
havia facturat 61.332,48€ dels 111.513,60€ totals del contracte. Això 
dona a l’Ajuntament un romanent de crèdit disponible per a l’adjudicació 
dels treballs pendents de 50.181,12€, als quals s’hi afegiran 30.666,14€ 
més. En cap cas es comença de nou el projecte, es parteix de la feina feta, 
i s’augmenta el pressupost per tal de redactar diverses modificacions 
puntuals urgents del POUM que s’han d’avançar a l’aprovació definitiva 
d’aquest (per exemple, les dels polígons industrials). D’aquesta manera, el 
contracte de finalització del POUM projectat comportarà un estalvi dels 
recursos econòmics i humans que l’Ajuntament tenia previst destinar a 
aquest fi.

4

Les actes de Ple des de 1840, 
on-line 
Durant els anys 2017 i 2018 s’ha dut a terme un projecte consistent 
en escanejar les actes de Ple de l’arxiu municipal de Moià, amb la 
col·laboració de la Xarxa d’Arxius Municipals.  La Xarxa d’Arxius 
Municipals, coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural, té com a 
objectiu facilitar l’accés i difusió de les actes de Ple dels Ajuntaments de la 
província de Barcelona, gràcies a la col·laboració entre els Ajuntaments i la 
Diputació de Barcelona. Les actes de Ple de l’Ajuntament de Moià, des del 
1840 fins el 1968, estan escanejades i es poden consultar en aquest enllaç 
de la Diputació de Barcelona: www.diba.cat/amd

Millorem l’ espai públic
Obres en marxa o finalitzades Cost total

Tancaments 
de la Biblioteca 

Millora dels tancaments amb la restauració integral de les finestres de la sala infantil i del primer pis de l’edifici de la 
biblioteca i col·locació d’un portal nou. Les obres milloraran l’eficiència energètica de l’edifici, i evitaran que entri el 
fred a l’hivern! 

38.599,00 €

Coberta 
de Les Faixes

Adequació i reforma de la coberta de l’espai cultural Les Faixes per adequar-ne els pendents, garantir així la seguretat 
en cas d’incendi i millorar els requeriments de l’aïllament tèrmic de l’edifici. Recordem que el 2017 s’hi van fer uns 
treballs d’adequació per dotar-la d’escenari i que es pogués utilitzar també com a espai teatral.

66.852,50 €

Modificació i legalització 
de la instal·lació elèctrica 
de les Coves del Toll

Obres d´adequació de l´enllumenat i la distribució elèctrica de la cova i de l’asfalt de la pista d´accés. També s’han fet 
actuacions per millorar la il·luminació exterior, les parets de pedra i les baranes de fusta.  15.791,32 €

Arranjament de la
Plaça del Centenari

Renovació del paviment i noves zones de paviment de cautxú, ideal pels més petits ja que evita relliscades i redueix 
els danys en cas de caigudes. També s’ha millorat la zona verda amb la instal·lació de nou reg amb degoteig i 
aspersors. Addicionalment, s’ha creat un sorral i s’hi ha instal·lat nou mobiliari urbà.

31.161,13 €

Tub sanejament 
Montví

Obres finançades per la Societat Municipal d’Aigües per a la canalització d’un tram del sanejament del sector B-3 de 
Montví amb construcció de pous. 12.184,16 €

Obres de millora de 
l’edifici l’Ateneu

Obres de redistribució de l’espai mitjançant la construcció de nous envans, pavimentació de terres i aïllament de 
parets. També s’han col·locat finestres noves d’alumini, s’han restaurat finestres existents, i s’han instal·lat equips per a 
la climatització de l’espai.

27.219,98 €

Obres d’accessibilitat en 
diversos passos de vianants

Accions de millora del nucli urbà, que consisteixen en una sèrie d’obres necessàries per millorar l’accessibilitat, 
senyalització i seguretat viària en tres de les travesseres del municipi: Carretera de Manresa, Carretera de Vic i 
Avinguda de l’Escola Pia

51.316,12 €

Obres diverses de 
manteniment de carrers

Pegats de formigó en diversos carrers, reparació de voreres en diversos punts del municipi, col·locació de pilones, 
replantat i reposició d’arbres morts, construcció de murs caiguts 40.082,10 €

Properes obres

Camins Escolars

Consisteix en que hi hagi itineraris perquè els alumnes vagin i tornin a peu de les escoles de manera segura. Es faran treballs i s´aplicaran 
mesures perquè els vianants tinguin prioritat per davant dels cotxes i es garanteixi la seguretat viària. En una primera fase, aquest projecte té 
un import estimat de 100.000 €. Es compta amb una subvenció del 50% del seu cost per part de la Diputació de Barcelona i s’està pendent d’una 
subvenció europea que permetrà finançar el 100% de l’actuació.

Urbanització de diversos carrers Obres d’urbanització del carrer Josep Gallart i de reurbanització i millora del carrer Sant Pere i del carrer del Remei.

Pavelló d’Esports Modificació de part de la instal·lació de la xarxa d’aigua sanitària per tal de millorar les instal·lacions existents i realització d’un sistema 
d’extracció d’aire als vestidors que permeti evitar les humitats existents. Projecte amb un 80% subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Coves del Toll Senyalització del recorregut, museografia interior de les pèrgoles ja existents, refer les cabanes del Parc Prehistòric i contractacions externes  
per fer el manteniment.

Les Faixes BibliotecaPlaça del Centenari
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el darrer any ha estat possible iniciar una sèrie d’obres de millora d’equipaments i espai públic que feia temps que 
eren necessàries. En aquesta edició del BOM us presentem un recull de les actuacions més rellevants.

Tot i les dificultats econòmiques, l’Ajuntament ha procurat seguir fent les obres més necessàries. Els dèficits que 
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Bom! Butlletí oficial de Moià

Número 5. Hivern 2018 - 2019

Moià es posa el casc
Us expliquem totes les obres 
en marxa per posar al dia 
infraestructures i equipaments.

Bones Festes!

Moià estrena 
senyalització 
turística

Estalvi de vora el 50% 
en l’enllumenat públic

Estalviem llum
Les noves mesures suposen un 
important estalvi energètic, cosa que 
suposa un benefici ecològic i econòmic.

Urbanització de 
Montví de Baix
Després de l’elaboració del nou projecte, l’aprovació 
pel Ple és el primer pas per tirar-lo endavant.

Publicació municipal de l’Ajuntament de Moià

Amb l’objectiu de potenciar el turisme a 
Moià, l’any 2016 es va iniciar un projecte 
per senyalitzar una ruta pedestre al nucli 
antic. Aquesta senyalització es farà efectiva 
a finals de 2018 i permetrà als nostres 
visitants i veïns conèixer millor els elements 
patrimonials de més interès del poble.

La ruta conté 17 punts d’interès ubicats 
al nucli antic de Moià, i també inclou el 
Mirador de la Creu per la seva excel·lent 
panoràmica de 180º sobre Moià i tota la 
plana del Moianès. El recorregut total de 
l’itinerari és de 2,7 km.

Alguns dels punts més destacats són: 
Església Parroquial de Santa Maria, 
Ajuntament Vell, Parc municipal Francesc 
Viñas, Cal Cristo, Can Casanova o la 
Muralla de Moià.

Està previst que s’hi instal·lin dos tipus de 
senyals:
· Senyals orientatius que serveixen per 

seguir el traçat de la ruta.
· Senyals divulgatius que tenen la funció 

d’oferir informació relacionada amb els 
diferents punts d’interès situats en el 
transcurs de la ruta. Per a cadascun dels 
punts d’interès s’ha elaborat una placa que 
en recull la història.

Aquest projecte s’ha cofinançat entre 
el Consell Comarcal del Moianès, la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Moià.

Amb aquesta nova senyalització es 
mostrarà un patrimoni d’alt interès, part 
del qual encara és desconegut fins i tot per 
molts moianesos.

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.

Canvi d’ etapa 

S’acaba una etapa. Aquest és el darrer BOM de la legislatura i volíem 
aprofitar aquest espai per valorar la nostra tasca.

aramoià es va presentar a les eleccions de 2011 amb un projecte molt 
clar: salvar Moià de la fallida econòmica. Després de 8 anys, creiem que 
hem assolit aquest objectiu. Amb el Pla d’Ajust i amb una gestió enfocada 
totalment en l’eficiència, a finals de 2018 l’endeutament s’ha reduït un 295% 
i paguem els proveïdors a 12 dies, enlloc de 3 anys com quan vam entrar.

Amb l’experiència d’aquests 8 anys hem constatat que el deute era només 
la punta de l’iceberg. Moià té per davant molts reptes: cohesió social, 
posar en ordre el desgavell urbanístic i tenir una estructura municipal a 
l’alçada de les demandes. En definitiva, afrontar els reptes propis del segle 
XXI i posicionar-nos com a capital de comarca.

L’equip d’aramoià està immers en un debat sobre com fer front a aquest 
reptes. Estem convençuts que el debat serà més ric si incorpora nous punts 
de vista i per això us convidem a sumar-vos-hi contactant-nos per les 
nostres xarxes socials o a través de les persones del nostre equip.

Molt bones festes i un millor 2019!

Moments d’incertesa 

Vivim moments d’incertesa en molts 
aspectes, en especial el polític. Tots o, millor 
dit, uns mes que altres, fan minvar els pilars 
de la democràcia, tot i la seva absoluta 
imperfecció. No despengem mai la bandera 
del respecte encara que no ens agradin certes 
actituds. Si perdem aquesta bandera, llavors sí 
que estarem en un atzucac indefinit, si no és 
que ja hi som. 

I ara que vindran eleccions municipals el 
2019, si us plau, fem, feu campanya sobre el 
poble que representem o volem representar 
sigui on sigui, ja que hauria de ser la vostra 
prioritat; almenys és la nostra prioritat de 
SEMPRE, ara més que mai. 

Per concloure, us volem desitjar bones festes 
i bona entrada d’any 2019. Si voleu posar-vos 
en contacte amb nosaltres, escriviu-nos a: 
enricterencio@moia.cat

Urbanització de 
Montví de Baix 

Segueix avançant amb pas ferm el projecte 
d’Urbanització del sector A1 de Montví de 
Baix. Aquestes obres són fruit del compromís 
de l’Ajuntament i dels veïns de posar al dia la 
urbanització, per poder acabar amb una greu situació 
urbanística i de manca de serveis i de seguretat per 
als seus veïns. 

En el Ple de novembre es va aprovar inicialment el 
projecte d’obra amb els vots a favor d’aramoià i els 
vots en contra del PDeCAT. Aquest projecte estarà 
en exposició pública durant dos mesos perquè els 
veïns el puguin estudiar i presentar al·legacions 
sobre aquelles millores que considerin necessàries. 
També s’espera que en aquest termini de dos mesos 
es pugui constituir definitivament l’Associació 
Administrativa de Cooperació del Polígon A1 del 
PERI de Montví. Aquesta associació ha de servir per 
coordinar els veïns, l’Ajuntament i el constructor 
durant el procés d‘aprovació definitiva del projecte i 
la construcció de l’obra. 

Aquest projecte ha estat realitzat per l’empresa 
Paymacotas Engineering S.A., després de guanyar la 
licitació feta segons els procediments legals, i suposa 
un cost total de 3,5 milions d’euros. Cal esmentar 
que aquest import és gairebé la meitat del projecte 
inicial fet l’any 2009 i que sumava gairebé 7 milions 
d’euros. Aquell projecte va ser redactat per l’empresa 
Gorina i Farrés Arquitectes, SLP i la seva adjudicació 
va ser declarada nul·la per la Comissió Jurídica 
Assessora per considerar que el projecte havia estat 
adjudicat a dit per l’antic govern de CiU. L’expedient 
està actualment al jutjat de Manresa esperant judici 

i sentència. També cal assenyalar que el cost de la 
redacció del nou projecte de reurbanització i la 
direcció de les obres és de 45.000 €, mentre que el de 
la redacció del projecte inicial de l’empresa Gorina i 
Farrés Arquitectes era de 175.000 € i no contemplava 
la direcció d’obra. 

Estalvi de la rotonda 
El projecte s’ha vist endarrerit uns mesos pel fet que 
la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya ha trigat a autoritzar la no obligatorietat de 
construir una rotonda per connectar la urbanització 
amb la carretera C59 a l’alçada aproximada de 
l’antic restaurant (just abans del canvi de rasant). 
La construcció d’aquesta rotonda, que existeix en el 
planejament però que tampoc estava contemplada 
en el projecte inicial, suposava un increment de 
prop d’un milió d’euros el cost total del projecte 
d’urbanització.

Els propers mesos es farà realitat la urbanització 
d’un sector de Montví que feia molt temps que els 
seus veïns esperaven. Aquest projecte s’ha fet en tot 
moment de la mà i en diàleg amb els veïns, i amb 
un important estalvi econòmic respecte el projecte 
inicial de l’any 2009.

L’Ajuntament de Moià és membre del Pacte 
d’alcaldes pel Clima i l’Energia sostenible 
local, una iniciativa a nivell Europeu que vetlla 
per canalitzar i reconèixer la participació del 
món local en la lluita contra el canvi climàtic.

En aquest sentit, el maig del 2015 es va 
formalitzar el contracte dels treballs de 
subministrament de tecnologia per a la 
millora energètica i servei integral de 
l’enllumenat públic de Moià.

Entre les diverses prestacions que preveia el 
contracte, les encarades a millorar l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic van consistir 
en la substitució de llumeneres per altres de 
noves amb tecnologia LED, la substitució 
de làmpades de vapor de mercuri per noves 
de vapor de sodi, així com la instal·lació 
d’estabilitzadors electrònics  per tal de poder 
realitzar doble nivell de potència a tots els 
punts de llum. Aquestes actuacions es varen 
desenvolupar entre els anys 2015 i 2016 i 
van suposar una inversió de 315.88212 €, 
íntegrament subvencionada.

Paral·lelament, durant l’any 2016, i aprofitant 
una nova subvenció sobre estalvi energètic, es 
va realitzar una segona actuació consistent en 
la substitució de llumeneres per noves amb 
tecnologia LED per un import de 31.795,40 €.

Amb les actuacions realitzades fins al 
tancament de l’exercici 2017, s’ha aconseguit 
una reducció del consum elèctric de la 
instal·lació d’enllumenat públic, passant d’un 
consum anual estimat de 992.858 kWh l’any 

2014 a un consum anual de 504.345 kWh 
l’any 2017, la qual cosa suposa una reducció 
del 49,20% del consum elèctric i un estalvi 
aproximat de 45.000 € anuals.

Noves actuacions 
A banda d’aquestes actuacions, durant el 
2017 els objectius també es van centrar en la 
reducció de la factura elèctrica, tot ajustant 
les potències contractades dels quadres al 
consum real. I, en la mateixa línia, durant el 
mes de desembre de 2018 es duran a terme 
noves actuacions destinades a millorar el 
rendiment energètic i lumínic de l’enllumenat 
públic de la Ctra. de Vic i de Manresa, i a 
millorar la seguretat elèctrica dels quadres 
i de la xarxa. Aquesta nova inversió està 
valorada en 83.504 € i no representa un cost 
actual per a la població, ja que part de la 
inversió procedeix d’una sanció a l’empresa 
adjudicatària, per incompliment de terminis, 
i l’altra procedeix de les millores ofertes en 
l’adjudicació del contracte. 

Amb l’estalvi econòmic generat es podrà 
seguir invertint per ser més eficients 
energèticament i així posar el nostre 
granet de sorra en la lluita global contra el 
canvi climàtic.
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Benvinguts a l’edició nadalenca 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 uns dies plens de bons moments amb els més estimats i 
una bona entrada d’any 2019. 
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Si voleu rebre el Butlletí Oficial de Moià (BOM) per correu electrònic, 
apunteu-vos a moia.cat 

Benvingut “POUM 3” 

L’equip de Govern d’ARA Moià - ERC ha començat 
els tràmits per contractar un nou POUM. El projecte 
del POUM liderat pel regidor Clusella i que va estar 
més de dos anys en tràmit, amb un procés ampliat de 
participació ciutadana, reunions amb tots els grups 
polítics del municipi, inclosos els que avui no estan a 
l’Ajuntament i diverses reunions amb el nostre grup, ha 
quedat en un calaix. 

El motiu exposat per l’Alcalde i pel nou secretari és que 
el document tenia greus deficiències que calia arreglar, 
però en canvi, no han reclamat res al redactor. 

Quatre anys de feina que queden un cop més a l’arxiu i 
que han costat més de 70.000€ al poble de Moià.

Des del grup municipal seguirem treballant per Moià i 
perquè es facin les coses ben fetes.

Us desitgem unes bones festes de Nadal i un bon any 2019!

El projecte suposarà un cost total de 
3,5 milions d’euros, la meitat del que 
suposava el projecte inicial.

A més de la substitució de 
llumeneres i làmpades, els 
objectius també es van centrar en 
ajustar les potències contractades 
al consum real.

El mes d’octubre va tenir lloc una reordenació del 
sentit dels carrers del nucli històric de Moià. El 

Carrer del Forn i el Carrer del Carreró són ara d’un 
sol sentit de circulació. A més, s’han reorganitzat 
les places d’aparcament i s’ha creat una nova zona 
de càrrega i descàrrega, a la Plaça Major. L’objectiu 

d’aquestes mesures és la millora de l’accessibilitat i la 
seguretat viària de totes les persones que circulen per 

aquests carrers

Millora de la seguretat de la 
circulació al nucli històric


