
	
	
	
	

NOTA DE PREMSA 

Els Mossos d’Esquadra s’instal·len a Moià 
 

Moià, 20 de juny de 2018.  

 

Després de finalitzar les obres a l’edifici de Can Rocafort, Moià ja disposa d’un espai  
habilitat per una patrulla dels Mossos d’Esquadra a l’actual comissaria  de  la  Policia  
Local.  

Avui dimecres 20 de juny els Mossos d’Esquadra s’han instal·lat a aquest nou espai, 
que compartiran amb la Policia Local de Moià. Els nous agents donaran cobertura a 
Moià i a tota la comarca del Moianès i ja no s'hauran de desplaçar des de les 
comissaries de Manresa, Vic o Caldes de Montbui. 

Les dependències, ubicades al carrer de les Joies número 32, consten d'una sola 
planta amb una recepció conjunta per als dos cossos policials i una oficina d'atenció al 
ciutadà on es recolliran les denúncies. L'oficina estarà oberta tot l'any en la franja 
horària de les 7.00 a 23.00 hores i donarà un servei de proximitat a la ciutadania que 
permetrà donar una resposta policial més ràpida i eficient a la comarca. Fora d'aquest 
horari el servei es cobrirà des de la comissaria de Manresa. 

La patrulla  de  Mossos  col·laborarà  estretament  amb  els  agents  de  la  Policia  
Local  per  tal  de  donar  un  servei  innovador i  més  efectiu  a  la  ciutadania. A  
causa  de  la  imposició  d’un  dur  Pla  d’ajust per  part  del  Ministeri  d’Hisenda  
estatal, Moià  va  haver  de  reduir  la  plantilla  del  cos de  Policia  Local  de  15  a  8  
agents  i  per  tant,  també  els  torns  de  servei.  El  servei  de  Policia  Local  és  un  
servei no  obligatori  i  el  Ministeri  d’Hisenda demanava  tancar-lo  per  superar  el  
Pla  d’ajust.  Tot  i  això  s’ha  perseverat  en  el  seu manteniment.  

Amb  l’objectiu  d’avançar  els  tràmits  per  a  l’arribada  del  cos  de  Mossos  
d’Esquadra,  l’Ajuntament  de  Moià  va signar  un  Conveni  amb  el  Departament  
d’Interior  a  través  del  qual  es va avançar  el  cost  de  les  obres  per  habilitar  
l’espai  de  l’actual  oficina  de  policia.  Aquest  import  serà  reintegrat  pel  
Departament  d’Interior  tan  aviat  com  la  tresoreria  de  la  Generalitat  ho  permeti. 

Amb l’arribada del servei de Mossos d’Esquadra s’inaugura una nova etapa en que 
s’espera que els dos cossos policials col·laborin molt més estretament i directament al 
territori. 


