
 

Benvolgut/da,  

El motiu d'aquest correu és comunicar-li que el Consorci del Moianès reobrirà els seus serveis des d’avui dijous 15 d’octubre 

del 2015.  

En la carta del 14 de gener del 2015 li comunicàvem que els motius del tancament temporal del Consorci del Moianès eren: 

l'aplicació de la llei estatal 27/2013 ARSAL i la manca de confirmació de finançament per a l'any 2015.  

Des d’aleshores s'han produït diferents fets, entre ells la creació de la comarca del Moianès (llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de 

la comarca del Moianès) que ha fet possible que en el ple del 5 d'octubre del 2015 el Consell Comarcal del Moianès iniciés els 

tràmits per a l’adscripció del Consorci del Moianès al Consell Comarcal. 

En relació al finançament, ja tenim coneixement de les subvencions atorgades i el finançament disponible per a aquest 2015 i 

l'entitat ha patit una reducció del 50% d'ingressos en relació al 2014. En conseqüència, s'ha dut a terme la corresponent 

reestructuració del personal i dels serveis. 

Serveis disponibles a partir del 15 d'octubre del 2015 

 Servei d'Ocupació del Moianès  

 Assessorament a emprenedors i empreses  

 Formació i Educació – Comencem amb un programa formatiu per a aquest trimestre (si no us ha arribat consulteu-lo a la 

web o recolliu-lo al Consorci)  

 Oficina Local de l'Habitatge  

 Ludoteca. El mes de novembre tornem a posar en funcionament les ludoteques als diferents pobles del Moianès  

 Dinamització Comunitària - suport als Ajuntaments en temes de joventut, gent gran, immigració...  

 Projectes de promoció turística i comercial. Ecomuseu del Moianès  

L'horari d'atenció al ciutadà serà  

 De dilluns a dijous de 9h a 2/4 de 3h i de 4h a 9h del vespre  

 Divendres de 9h a 2/4 de 3h i de 4h a 7h del vespre  

 Dissabtes i diumenges de 10h a 2h  

 

Per a qualsevol dubte, aclariment o informació addicional, ens pot trucar al 93 830 14 18 o bé escriure'ns a 

consorci@consorcidelmoianes.cat.  

A la nostra pàgina web www.consorcidelmoianes.cat s'informarà de qualsevol canvi que es produeixi. 

Per últim, volem informar-lo que el passat 5 d’octubre es va constituir la nova Comissió Executiva del Consorci formada per les 

persones detallades a continuació i que estem a la vostra disposició per a qualsevol suggeriment: 

 President :Oriol Batlló (ajuntament de Collsuspina)  

 Vicepresidents: Albert Clusella (ajuntament de Moià), Gustau Erill i Pinyot (ajuntament de Monistrol de Calders), Gemma 

Genescà (ajuntament de Granera) i Josep Viladrich (associació serveis turístics del Moianès)  

(Per informació més detallada podeu consultar la nota informativa que adjuntem)   

Atentament, 

 

 

Oriol Batlló Farriol  

President del Consorci del Moianès  

En representació dels Alcaldes de Calders, Castellcir, Castellterçol, Granera, l'Estany, Moià, Monistrol de Calders, Santa Maria d'Oló i 

l'alcaldessa de Sant Quirze Safaja 
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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REOBERTURA DEL CONSORCI DEL MOIANÈS 

Ens plau comunicar-li que aquesta entitat tornarà a obrir i a oferir els serveis des d’avui dijous 15 d’octubre del 2015. 

En la carta del 14 de gener del 2015 li comunicàvem que els motius del tancament temporal del Consorci del Moianès eren: 

l'aplicació de la llei estatal 27/2013 ARSAL i la manca de confirmació de finançament per a l'any 2015.  

Des d'aleshores s'han produït diferents fets, entre ells la creació de la comarca del Moianès (llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de 

la comarca del Moianès). 

La situació actual és la següent: 

Aplicació de la llei estatal 27/2013 ARSAL al Consorci del Moianès 

Tal i com vam explicar en el seu moment, aquesta llei aprovada pel govern espanyol implicava per al Consorci per una banda la 

obligatorietat d'adscriure's a una altra administració abans del 31 de desembre del 2014, i per altra, disposar de les competències 

per poder seguir prestant els serveis que prestava, classificats com a serveis no obligatoris.  

Per a poder donar compliment a aquesta llei, els Alcaldes del Moianès van acordar amb el Govern de la Generalitat i la Diputació de 

Barcelona l'inici dels tràmits necessaris per poder realitzar l'adscripció del Consorci a la Diputació de Barcelona, procés que 

finalment no ha seguit endavant amb la creació de la comarca.  

Amb la creació del nou Consell Comarcal del Moianès (en endavant CCM) es va considerar que el més lògic és adscriure el Consorci 

a aquest ens per tal que el Consorci pugui reobrir les seves portes i assegurar, així, la prestació dels serveis durant el període de 

transició. Així, doncs, en el passat Ple del CCM celebrat el passat dilluns 5 d’octubre del 2015 es va aprovar l’inici dels tràmits per a 

l'adscripció del Consorci al CCM.  

Per la seva recent creació, el CCM encara no disposa del corresponent pressupost per poder prestar els serveis. Per això, fins que 

el CCM pugui assumir tots els serveis de promoció econòmica, i amb la finalitat que el ciutadà disposi d’aquells serveis que el 

Consorci del Moianès prestava fins al 31 de desembre del 2014, hi haurà un breu període de transició en què el Consorci prestarà 

temporalment els serveis i progressivament el Consell Comarcal els anirà assumint.  

Finançament 

Tal i com havíem previst a principis d’any, les subvencions concedides al Consorci per al 2015, finalment un cop rebudes les 

corresponents resolucions, s’ha reduït la dotació en gairebé un 50%, en comparació amb l’any 2014. A conseqüència d’això s’ha 

dut a terme la corresponent reestructuració del personal i dels serveis i, per tant, la reobertura del Consorci es farà d’acord a 

aquest nou escenari econòmic. 

Així, doncs, a partir del 15 d’octubre del 2015 reobrim el Consorci prestant el màxim de serveis possibles. L’horari d’atenció 

al ciutadà serà  

 Dilluns a dijous de 9h a 2/4 de 3h i de 4h a 9h del vespre  

 Divendres de 9h a 2/4 de 3h i de 4h a 7h del vespre  

 Dissabtes i diumenges de 10h a 2h  

Per a qualsevol dubte, aclariment o informació addicional ens poden trucar al 93 830 14 18 o bé ens poden escriure a 

consorci@consorcidelmoianes.cat.  

A la nostra pàgina web www.consorcidelmoianes.cat s’informarà de qualsevol canvi que es produeixi. 

Atentament, 

 

 

Oriol Batlló Farriol  

President del Consorci del Moianès  

En representació dels Alcaldes de Calders, Castellcir, Castellterçol, Granera, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Santa Maria d’Oló i 

l’alcaldessa de Sant Quirze Safaja 
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