2

3

4

5

6

7

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4

Destinar més recursos al servei d’atenció domiciliària
(SAD) per tal que les famílies cuidadores de persones
dependents i infants en risc tinguin ple suport de
l’administració local.

Augmentar la qualitat dels serveis d’atenció directa a les
persones

Donar a conèixer a tots els col·lectius de manera
entenedora i accessible els protocols legals destinats a
millorar el benestar de les persones (violència
de gènere, ablació genital, maltractament infantil...).

Seguir potenciant el projecte dels Horts Socials

1.1.1.1. Diagnòstic actual del servei d’atenció domiciliària (SAD)

1r semestre 2016

1.1.1.2. Reestructuració del servei d’atenció domiciliària (SAD)

2n semestre 2016

1.1.1.3.

Donar suport al servei d’atenció domiciliària (SAD) amb
voluntariat

2n semestre 2016

1.1.2.1.

Diagnòstic de les necessitats del servei d'atenció directa a
les persones

2n semestre 2016

1.1.2.2.

Facilitar els circuits administratius del servei per augmentar
l'atenció directa

2n semestre 2016

1.1.2.3.

Augmentar els programes de prevenció en el municipi
(tòxics, dona, infància, etc.)

2016-2019

1.1.2.4.

Col·laborar amb el Consell Comarcal del Moianès per
millorar la gestió del servei

1r semestre 2016

1.1.2.1. Revisar els circuits d'actuació

1r semestre 2016

1.1.3.2. Documentar i aprovar els circuits i protocols necessaris

1r semestre 2016

1.1.3.3.

Compartir els circuits i protocols aprovats amb els agents
implicats

1r semestre 2016

1.1.4.1.

Analitzar els resultats de la 1ra fase del projecte dels Horts
Socials

2n semestre 2015

1.1.4.2. Iniciar la 2na fase del projecte dels Horts Socials

1r semestre 2016

8

1.2.1

1.2.2.

Acostar la salut a les escoles, a l’institut i a les famílies,
mitjançant xerrades, tallers i campanyes informatives que
promoguin la creació de consells d’alimentació

Potenciar la formació en seguretat alimentària i assessorar
als establiments sobre la normativa vigent per tal de
garantir el seu compliment

1.2.1.1. Col·laborar amb la Diputació de Barcelona per a la
promoció d'activitats d'educació per a la salut (xerrades i
tallers)

2015-2019

1.2.1.2. Engegar una campanya informativa per a la promoció de la
salut

1r semestre 2016

1.2.1.3. Col·laborar amb el Consell Comarcal per a tallers
d'educació alimentària

1r semestre 2016

1.2.1.4. Mantenir el programa "Taller disfrui-ta la fruita" per a les
escoles municipals

2015-2019

1.2.2.1. Mantenir els cursos subvencionats de Manipulació
d'Aliments

2015-2019

1.2.2.2. Dur a terme la vigilància i control d'establiments alimentaris
de forma coordinada amb la Diputació de Barcelona

2015-2019

1.2.2.3. Crear un circuit intern per a millorar l'acompanyament als
nous establiments alimentaris
1.2.2.4. Col·laborar amb la Generalitat en el programa de foment les
bones pràctiques dels comerços

1r semestre 2016
2015-2019

1.2.2.5. Crear una Comissió per a l'elaboració de l'Ordenança de
Seguretat Alimentaria

1r semestre 2016

1.2.2.6. Elaborar una proposta d'Ordenança de Seguretat
Alimentaria

1r semestre 2016

1.2.2.7. Aprovar per Ple Municipal l'Ordenança de Seguretat
Alimentaria

2n semestre 2016
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1.2.3.

Garantir la sanitat ambiental

1.2.3.1. Controlar la legionel·la en els equipaments municipals
1.2.3.2. Formar als treballadors municipals en legionel·la

1r semestre 2016

1.2.3.3. Oferir formació de control de legionel·la a establiments de
risc

1r semestre 2017

1.2.3.4. Control sanitari de piscines municipals
1.2.3.5. Oferir formació d'autocontrol de piscines a l'aire lliure a
propietaris de piscines d'ús públic (cases de turisme rural)

1.2.4.

Vetllar pel control dels animals de companyia

2015-2019

2015-2019
1r semestre 2016

1.2.3.6. Millorar el control de plagues urbanes (aus, insectes i
rosegadors)

2015-2019

1.2.3.7. Crear una Comissió per a l'elaboració de l'Ordenança
d'Insalubritat

2n semestre 2016

1.2.3.8. Elaborar una proposta d'Ordenança d'Insalubritat

2n semestre 2016

1.2.3.9. Aprovar per Ple Municipal l'Ordenança d'Insalubritat

2n semestre 2016

1.2.4.1. Dotar de recursos econòmics al control de les colònies de
gats

1r semestre 2016

1.2.4.2. Actualitzar la senyalització urbana de l'accés amb animals
de companyia

1r semestre 2016

1.2.4.3. Fomentar i vetllar per la realització de campanyes
d’identificació dels animals amb xips

2n semestre 2016

1.2.4.4. Fer el seguiment del bon funcionament del CAADM

2015-2019

1.2.4.5. Fomentar el no abandonament d'animals de companyia i
l'adopció d'animals del CAADM

2015-2019
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1.2.5.

1.2.6.

Vetllar pel control sanitari de l'aigua de consum

Fer de Moià un municipi Càrdio-protegit

1.2.5.1. Millorar les infraestructures municipals d'abastament
d'aigües

1r semestre 2017

1.2.5.2. Revisar i actualitzar el conveni amb la Societat Municipal
d’Aigües

1r semestre 2016

1.2.5.3. Identificar les fonts naturals del terme municipal de Moià i
fomentar-ne el seu ús

2n semestre 2016

1.2.6.1. Augmentar els punts de desfibril·ladors mitjançant
subvencions

2015-2019

1.2.6.2. Dur a terme programes de formació en salut

2015-2019

1.2.6.3. Col·laborar amb l'àrea d'esports en la promoció de
programes de salut pública

2015-2019
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1.3.1.

1.3.2.

Treballar per al bon funcionament de les escoles
municipals

Fomentar programes per prevenir l'abandonament escolar
prematur i potenciar la motivació de l'alumnat

Seguir millorant el servei de l’Escola Bressol com a un
1.3.1.1. servei imprescindible per a la ciutadania
Traslladar l'Escola Municipal de Dansa a un espai municipal
1.3.1.2. per garantir-ne la viabilitat econòmica

2n semestre 2016

Firmar amb l'IES Moianès el projecte Èxit per tal que els
alumnes de l'Aula Oberta facin pràctiques laborals a
1.3.2.1. empreses

2n semestre 2015

1.3.2.2. Estudiar la renovació del projecte Èxit amb l'IES Moianès

2n semestre 2016

Mantenir el projecte Ítaca amb l'IES Moianès i la UAB per a
1.3.2.3. potenciar la motivació

1.3.3.

Sol·licitar a la Generalitat l’ampliació de mòduls
professionals per a l'IES Moianès en funció de les
necessitats territorials

1.3.4.

2015-2019

1.3.3.1. Diagnòstic de les necessitats a les empreses del territori

1r semestre 2016

Decidir conjuntament amb l'IES Moianès l'oferta formativa
1.3.3.2. en grau mig o superior

1r semestre 2016

1.3.3.3. Tramitar amb la Generalitat el nou grau, si s’escau

1r semestre 2016

1.3.3.4. Implantar el nou grau
Acompanyar i facilitar a les escoles la implantació de nous
projectes adaptats a les necessitats del territori i la realitat
social.

2015-2019

Tramitar amb les escoles i institut un programa de la
1.3.4.1. Diputació de millora de l'ús de les TIC en els centres
Donar suport a les escoles i institut per a la celebració de
1.3.4.2. certàmens literaris i festes populars

2015-2019
2n semestre 2016
2015-2019
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1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

Mantenir el Consell Escolar Municipal com a eina de
comunicació i elaboració de projectes educatius del
municipi

Gestionar el menjador escolar de l'Escola Pública i l'Escola
Bressol

1.3.5.1. Recopilar les necessitats dels centres educatius

1r semestre 2016

1.3.5.2. Elaborar projectes educatius transversals

2016-2017

Participar en la comissió del menjador escolar formada per
1.3.6.1. l'Ajuntament i les AMPES

2015-2019

Supervisar periòdicament el compliment de les condicions
1.3.6.2. establertes amb l'empresa adjudicatària

2015-2019

Tramitar el concurs per a la gestió dels menjadors de les
1.3.6.3. escoles municipals

1r semestre 2016

Estudiar possibilitats de col·laboració amb centres
1.3.7.1. d'educació musical

2n semestre 2015

Estudiar possibilitats de col·laboració amb l'organització
1.3.7.2. d'una escola de circ

1r semestre 2016

Conèixer les necessitats dels centres educatius a través del
1.3.8.1. Consell Escolar Municipal

2n semestre 2015

Promoure l'educació no reglada

Demanar a les institucions els recursos necessaris per a la
millora i l’acondicionament dels centres educatius públics

Seguir col·laborant la Universitat d'Estiu del Moianès de
l'Escola Blanquerna

Vetllar per a l'obtenció de recursos materials i econòmics
1.3.8.2. pels centres educatius públics

2015/2019

Cedir els espais municipals necessaris per a la realització
1.3.9.1. dels cursos

1r semestre 2016

Promoure la difusió per a augmentar la participació en els
1.3.9.2. cursos

1r semestre 2016

1.3.9.3. Fer extensiva l'oferta educativa al Moianès

1r semestre 2016
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1.3.10.

Desenvolupar l'estudi de Camins Escolars, subvencionat
per la Diputació, garantint la participació de tota la
comunitat educativa.

1.3.10.1

Sol·licitar a la Diputació la redacció del projecte de camins
escolars

1r semestre 2016

1.3.10.2

Implantar les actuacions definides en el projecte de camins
escolars

2n semestre 2016

1.3.10.3

Promoure l'acompanyament dels nens a les escoles per part
de voluntariat
2n semestre 2016

1.3.10.4

Promoure la regulació del trànsit a les entrades i sortides de
les escoles per part de pares i mares

1r semestre 2016
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1.4.1.

1.4.2.

Seguir treballant per la conservació, promoció i adequació
del patrimoni cultural de la vila. Aprofitar la seva riquesa
com a atractiu turístic (Museu Municipal i coves del Toll)

Promoure la creació i la difusió de les arts i dels artistes
locals mitjançant la cessió d'espais i equipaments
municipals i la dotació de recursos

Signar el conveni de col·laboració amb l'IPHES (Institut
1.4.1.1. Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social)

2n semestre 2015

Renovar el conveni de col·laboració amb l'IPHES (Institut
1.4.1.2. Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social)

2n semestre 2017

Seguir oferint el Mercat Escolar de la Prehistòria als centres
1.4.1.3. educatius de Catalunya

2015-2019

Potenciar la participació de l’Ajuntament en el Geoparc de la
1.4.1.4 Catalunya Central a través de les Coves del Toll

1r semestre 2016

Gestionar peticions d’ús dels espais públics per a
1.4.2.1. actuacions artístiques

2015-2019

Promoure l'ús dels equipaments municipals per a la difusió
1.4.2.2. artística i cultural

2015-2019

Col·laborar amb les iniciatives culturals i artístiques de les
1.4.2.3 diferents entitats i artistes locals

2015-2019

Treballar per aconseguir via POUM la propietat del Casal
1.4.2.4 per Moià
Seguir col·laborant en la realització del Festival Francesc
1.4.3.1. Viñas
1.4.3.

1.4.4.

Seguir col·laborant amb el Festival Artístic Francesc Viñas

Seguir donant suport a Ràdio Moià

Presència institucional de l'Ajuntament de Moià al Liceu de
1.4.3.2. Barcelona durant el concurs Francesc Viñas

2015-2019

2015-2019
1r semestre 2016

1.4.3.3. Col·laborar amb el Campus Musical del Moianès

2015-2019

Col·laborar amb recursos tècnics i econòmics amb Ràdio
1.4.4.1. Moià

2015-2019

1.4.4.2. Implicar Ràdio Moià en la vida social i cultural del poble

2015-2019
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1.4.5.

1.4.6.

Seguir potenciant la Biblioteca Municipal com a agent de
difusió cultural

Donar suport a les publicacions de divulgació cultural del
nostre poble

Seguir col·laborant amb tot l'impuls cultural que es genera
1.4.5.1. des de la Biblioteca (exemple: club de lectura, converses en
anglès, etc.)

2015-2019

1.4.5.2. Estimular la lectura entre els diferents grups d'edat

2015-2019

1.4.5.3. Col·laborar amb altres biblioteques del territori

2015-2019

1.4.5.4.

Impulsar les noves tecnologies a través dels llibres
electrònics

2015-2019

1.4.6.1.

Seguir col·laborant amb entitats de divulgació cultural de
Moià

2015-2019
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1.5.1.

Recuperar el Consell Local d’Esports per tal que sigui
l’eina bàsica de relació entre les entitats esportives, a
l’hora d’aprofitar sinèrgies entre elles i fomentar-ne la
col·laboració.

1.5.1.1. Contactar les entitats i associacions relacionades amb
l'esport

2n semestre 2015

1.5.1.2. Convocar el Consell Local d'Esports

1r semestre 2016

1.5.1.3. Dur a terme reunions del Consell Local d'Esports per
coordinar les activitats esportives
Seguir treballant perquè el Pavelló sigui un espai central
en la realització d’activitats esportives i extraescolars.
1.5.2.

Fomentar la pràctica de l’esport habilitant equipaments
esportius en espais oberts (cistelles de bàsquet, taules de
ping-pong...)

Col·laborar amb les diferents entitats que treballen i
dediquen esforç en l’esport base, pilar fonamental en
l’educació dels menors, i continuar el treball perquè els
joves no se’n desvinculin.

2n semestre 2015

1.5.2.2. Realitzar l'agenda anual d'activitats del Pavelló anual

2015-2019

1.5.2.3. Organitzar un Casal d'Estiu esportiu anual

2015-2019

1.5.3.1. Instal·lar materials esportius en espais oberts

1r semestre 2016

1.5.3.2. Preveure les necessitats dels equipaments esportius dins
del projecte de renovació del POUM

2n semestre 2015

1.5.3.3. Mantenir els equipaments esportius actuals per a persones
de la tercera edat

1.5.3.

1.5.4.

1.5.2.1. Renovar la pista i adaptar els equipaments de bàsquet a la
nova normativa

2016-2019

2015-2019

1.5.3.4. Acondicionar la piscina municipal per tal d'adaptar-la a la
normativa

1r semestre 2016

1.5.3.5. Estudiar la possibilitat d’organitzar nits de portes obertes a
la piscina municipal

2n semestre 2016

1.5.4.1. Facilitar l'ús dels equipaments municipals a les entitats
esportives

2015-2019

1.5.4.2. Participar en les activitats que s'organitzin des de les
entitats

2015-2019
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Seguir col·laborant activament en les activitats esportives
per a tota la població

1.5.5.1. Col·laborar anualment a la Festa de l'Esport

2015-2019

1.5.5.2. Continuar col·laborant activament i estretament amb les
diferents entitats que treballen per a la popularització de
l’esport a Moià.

2015-2019

1.5.5.3. Col·laborar amb el Consell Comarcal del Moianès per fer
activitats esportives amb la resta de pobles del Moianès 2ns
disponibilitat dels equipaments

2015-2019

Apropar l’esport a la gent gran mitjançant jornades amb
monitors.

1.5.6.1. Organitzar jornades esportives per gent gran amb monitors

1r semestre 2016

Crear i promocionar “rutes saludables” de diferents nivells
de dificultat a través dels indrets singulars de la vila per tal
de promocionar l’esport, la salut i la natura

1.5.7.1. Identificar possibles rutes juntament entitats relacionades
amb l'esport i la natura

1r semestre 2017

1.5.7.2. Senyalitzar les rutes saludables

1r semestre 2017

1.5.7.3. Publicar les rutes saludables a la pàgina web de
l'Ajuntament

1r semestre 2017

1.5.8.1. Elaborar un catàleg de xerrades

1r semestre 2016

1.5.8.2. Identificar possibles ponents

1r semestre 2016

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Realitzar xerrades sobre la importància de l'alimentació
dins l'esport, fent especial èmfasi en productes locals.

1.5.8.3. Dur a terme les xerrades

2016-2018
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1.6.1.

Crear el Consell de Joventut per tal de coordinar les
diverses entitats i associacions de jovent a l’hora
d’organitzar activitats i així potenciar sinèrgies entre elles.

1.6.1.1. Identificar les entitats relacionades amb la joventut

2n semestre 2015

1.6.1.2. Contacte i trobada amb les diverses entitats

1r semestre 2016

Trobada i valoració de les necessitats i/o mancances i punts
1.6.1.3. de col·laboració entre les entitats

1r semestre 2016

Creació d'una xarxa virtual i catàleg de recursos per a la
1.6.1.4. col·laboració entre entitats

2n semestre 2016

1.6.1.5. Seguiment i suport des de l'Ajuntament a les entitats

1.6.2.

1.6.3.

Promoure el Punt d’Informació Juvenil del Moianès, un
espai de centralització d’informació i serveis dirigits als
joves.
Treballar amb l’Ateneu La Pólvora per tal que sigui un
espai inclusiu

2015-2019

1.6.2.1. Estudiar la viabilitat de tenir un recurs dedicat als joves

1r semestre 2016

Col·laborar amb el Consell Comarcal del Moianès per oferir
1.6.2.2. el servei conjuntament

1r semestre 2016

Crear un espai periòdic de comunicació entre l’Ateneu i
1.6.3.1. l’Ajuntament per a estudiar propostes d’activitats

1r semestre 2016

1.6.3.2. Seguiment i suport des de l'Ajuntament a l’Ateneu

2015-2019
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1.7.1.

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

1.7.1.1 Recerca d'activitats i grups musicals

2n semestre anual

1.7.1.2 Campanya de difusió per a incorporar gent nova a la
Comissió de Festes

1r semestre anual

1.7.1.3 Reunions periòdiques amb la Comissió de Festes per a
decidir dates i activitats

1r semestre anual

1.7.1.4 Creació de comissions específiques (nit, nens, adults i
general)

1r semestre anual

1.7.1.5 Creació del pressupost de la Festa Major

1r semestre anual

1.7.1.6 Execució de la Festa Major

2n semestre anual

1.7.2.1. Buscar possibles aportacions que pugui fer l'Ajuntament a
través de subvencions, material o recursos humans
1.7.2.

Seguir potenciant la participació activa en els diferents
actes i festes que s’organitzen a Moià.

2015-2019

1.7.2.2.
Facilitar la utilització d'espais i equipaments públics

2015-2019

Donar suport en la difusió de les activitats

2015-2019

1.7.2.3.
1.7.3.1.
Identificar les festes populars i fires que es fan actualment
1.7.3.

Crear un calendari de festes populars i fires

1r semestre 2016

1.7.3.2. Identificar els espais que es poden cedir per part de
l’Ajuntament

1r semestre 2016

1.7.3.3. Ordenar el calendari per assegurar la qualitat i impulsar la
participació

1r semestre 2016
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1.8.1.

Crear un registre d’entitats

1.8.1.1. Identificar les entitats que operen al municipi

1r semestre 2016

1.8.1.2. Recollir les dades de les entitats

1r semestre 2016

1.8.1.3. Mantenir el registre actualitzat

1.8.2.

1.8.3.

Crear i habilitar la Taula de Cultura com a espai de relació
i coordinació entre les entitats culturals i l’Ajuntament de
Moià.

Treballar per l’aprovació d’una Ordenança general de
subvencions i les corresponents bases reguladores per a
la concessió de subvencions a les entitats i agents socials
que duguin a terme activitats d’interès públic local de
naturalesa cultural, esportiva, juvenil, d’ensenyament, de
polítiques socials,…

2016-2016

Contactar les entitats i associacions relacionades amb la
1.8.2.1. cultura mitjançant el registre d’entitats

2n semestre 2016

1.8.2.2. Constituir la Taula de Cultura

2n semestre 2016

Dur a terme reunions de la Taula de Cultura per coordinar
1.8.2.3. les activitats culturals

2016-2019

Crear una Comissió per a la redacció de l’Ordenança
1.8.3.1. municipal

1r semestre 2016

1.8.3.2. Redactar una proposta d'Ordenança municipal

1r semestre 2016

Promoure un espai de participació de les entitats per recollir
1.8.3.3. les seves propostes sobre l'ordenança

1r semestre 2016

1.8.3.4. Aprovar l'Ordenança per Ple Municipal

1r semestre 2016
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1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

Col·laborar amb el Programa de Prevenció i Mediació
Comunitària de Justícia Juvenil (Generalitat)

Modificar l'Ordenança del Civisme amb l'objectiu de
simplificar-ne la seva aplicació i revisar les penalitzacions

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

1.9.1.1. Crear la Taula de Prevenció

2n semestre 2015

1.9.1.2. Celebrar reunions trimestrals de la Taula de Prevenció

2015-2019

1.9.1.3. Liderar la Taula de Casos de Justícia Juvenil

2015-2019

Crear una Comissió per a la revisió de l'Ordenança del
1.9.2.1. Civisme

2n semestre 2015

1.9.2.2. Elaborar la proposta d'Ordenança

1r semestre 2016

Obrir un procés participatiu per a la revisió de l'Ordenança
1.9.2.3. del Civisme

1r semestre 2016

1.9.2.4. Aprovar per Ple Municipal l'Ordenança del Civisme

2n semestre 2016

1.9.2.5. Dur a terme una campanya de conscienciació

2n semestre 2016

1.9.3.1. Detectar les conductes incíviques del municipi

1r semestre 2016

Elaborar una estratègia per posar en coneixement de la
1.9.3.2. població les conductes incíviques identificades

1r semestre 2016

1.9.3.3. Elaborar una campanya de prevenció de l’incivisme

1r semestre 2016

22

1.10.1.

1.10.2.

Participar de forma activa en la creació d’un espai de
participació de la gent gran, amb l’objectiu d’apropar les
necessitats d’aquest col·lectiu a la realitat social actual.
Aspectes com el lleure, l’envelliment actiu i la realització
personal de la gent gran han de ser pilars fonamentals al
nostre municipi.

1.10.1.1. Potenciar les relacions amb l'Esplai

1r semestre 2016

Detectar necessitats a través d'un procés participatiu amb la
1.10.1.2. gent gran

1r semestre 2016

1.10.1.3. Crear un Pla Conjunt de Treball 2016-2019

2n semestre 2016

Promocionar i col·laborar amb les entitats del territori
1.10.2.1. Contactar amb el Banc del Temps
fomentant l’intercanvi de temps entre persones amb
l’objectiu de resoldre problemes quotidians tot fomentant la
cohesió social
1.10.2.2. Establir criteris de col·laboració

1r semestre 2016

1r semestre 2016

Recerca d'experiències d'altres municipis per a la crida del

1.10.3.

Crear una borsa de voluntariat per fomentar el ric teixit
social de Moià i que aquest sigui de qualitat

1.10.3.1. voluntariat

1r semestre 2016

1.10.3.2. Establir les accions a dur a terme

1r semestre 2016

Dotar de recursos al voluntariat (tant a nivell pressupostari
1.10.3.3. com a nivell de formació)

2n semestre 2016

1.10.4.1. Modificar la ubicació del Centre Obert

1r semestre 2016

Valorar el funcionament actual del centre obert per a poder
1.10.4.2. fer una diagnosi

1.10.4.

Seguir treballant pel Centre Obert, que dóna suport i
acompanya les famílies amb més risc de vulnerabilitat i
exclusió social

1r semestre 2016

Detectar quines necessitats té la població subjecte a la
1.10.4.3. participació del Centre Obert

1r semestre 2016

Crear el concurs de presentació de projectes per a cobrir les
1.10.4.4. necessitats reals

1r semestre 2016

Crear una partida pressupostària fixa per garantir la
1.10.4.5. continuïtat del Centre Obert

2015-2019
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1.10.5.

Fomentar les polítiques socials (atenció a la dona,
immigració, discapacitats..) amb l’acompanyament de les
entitats del municipi i comptant amb el suport tècnic del
Consell Comarcal del Moianès

Col·laborar amb el Consell Comarcal per a fomentar les

1r semestre 2016

1.10.5.1. polítiques socials
1.10.5.2. Activar les entitats relacionades amb les polítiques socials

Aclarir quin és el parc d'habitatges propietat de l'Ajuntament

1r semestre 2016
2n semestre 2015

1.10.6.1. de Moià

1.10.6.

Catalogar i legalitzar l'habitatge municipal

1.10.6.2. Definir les funcions de l'habitatge municipal

Crear les bases reguladores per l'ocupació de l'habitatge

1r semestre 2016
2n semestre 2016

1.10.6.3. municipal

1.10.7.

Dinamitzar la Taula del Tercer Sector

1.10.7.1. Continuar fomentant el treball en la xarxa

2015-2019

1.10.7.2. Treballar per a la solidaritat nacional i internacional

2015-2019

Aconseguir que la xarxa tingui el suport de joves a través

1r semestre 2017

1.10.7.3. del voluntariat
1.10.8.2. Treballar conjuntament per a la creació de nous projectes

1.10.8.

Col·laborar activament amb les entitats del Tercer Sector

2015-2019

1.10.8.1. Formalitzar el conveni de col·laboració amb Càritas

1r semestre 2015

1.10.8.3. Signar conveni de col·laboració amb Creu Roja

1r semestre 2016

1.10.8.4. Signar conveni de col·laboració amb la Llar dels Avets

1r semestre 2016

1.10.8.5. Signar conveni de col·laboració amb l'Hospital Residència

1r semestre 2016

Implicar la xarxa de voluntariat en les activitats de les

2015-2019

1.10.8.6. entitats del tercer sector
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Continuar les tasques per tal de garantir l’aprovació d’un
planejament general (POUM) que garanteixi un municipi
més cohesionat, compacte, complex per tal que Moià sigui
una capital de comarca competitiva i sostenible.

1r semestre 2016
2.1.1.1. Aprovació inicial del POUM per Ple Municipal
1r semestre 2016
2.1.1.2. Tractament d'al·legacions i informes

2.1.1.
2n semestre 2016

2.1.1.3. Aprovació provisional del POUM per Ple Municipal

2.1.2.

Fer el seguiment per l'aprovació definitiva del POUM per
2.1.1.4. part de la Generalitat

1r semestre 2017

Adaptar o modificar el projecte d'urbanització de Montví de
2.1.2.1. Baix Sector A1

1r semestre 2016

Continuar gestionant el desenvolupament urbanístic iniciat
en diferents sectors amb polítiques sensibles a la situació
Revisar la gestió dels sectors urbanitzables industrials del
econòmica actual, evitant portar els propietaris a situacions
Prat i Pla Romaní per tal de determinar les condicions
crítiques per poder fer front a les càrregues, tot establint
2.1.2.2. d'urbanització
sistemes i períodes raonables.
Impulsar la urbanització de carrers pendents d'urbanitzar o
2.1.2.3. parcialment urbanitzats

1r semestre 2016

1r semestre 2016
2n semestre 2015

2.1.3.1. Desbloquejar la situació de les obres del Comadran
2.1.3.

Revisar i solucionar casos de quotes pendents de
cobrament

2n semestre 2015
2.1.3.2. Revisar la Unitat d'Actuació 15
1r semestre 2016
2.1.3.3. Revisar el Pla Romaní

26

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

Delimitar la Trama Urbana Consolidada a través d'un Pla
Especial per regularitzar les possibles demandes d'àrees
comercials i complir la legalitat que ho exigeix als
municipis amb més de 5000 habitants

Desenvolupar el Pla Especial del Circuit Verd que ha de
permetre regularitzar les activitats que s'hi desenvolupen

Desenvolupar el Pla Especial del Catàleg de Masies,
Cases Rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable
a fi de regularitzar els usos admesos en aquest tipus de
construccions

2.1.4.1. Redactar el Pla Especial

1r semestre 2016

2.1.4.2. Aprovar per Ple Municipal el Pla Especial

2n semestre 2016

2.1.4.3. Tramitar el Pla Especial amb la Generalitat

2n semestre 2016

2.1.5.1. Fer el seguiment del Pla Especial a través de la Diputació

1r semestre 2016

2.1.5.2. Aprovar per Ple Municipal el Pla Especial

2n semestre 2016

2.1.5.3. Tramitar el Pla Especial amb la Generalitat

2n semestre 2016

2.1.6.1. Sol·licitar la subvenció a la Diputació de Barcelona

1r semestre 2016

2.1.6.2. Fer el seguiment del Pla Especial a través de la Diputació

2n semestre 2016

2.1.6.3. Aprovar per Ple Municipal el Pla Especial

1r semestre 2017

2.1.6.4. Tramitar el Pla Especial amb la Generalitat

1r semestre 2017
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Continuar el seguiment del nou contracte de manteniment
de l'enllumenat públic, lligat a una inversió subvencionada
al 95%, per a la millora de l'eficiència energètica, estalvi
econòmic i garantir la qualitat en la prestació del servei.

Continuar amb la inversió en actuacions de millora
d’eficiència energètica dels equipaments municipals per tal
de reduir l’impacte ambiental i la despesa corrent.

Fomentar el reciclatge com a eina essencial per evitar
l’impacte de l’augment del cànon amb el qual l’Agència de
Residus de la Generalitat grava el rebuig, i que es preveu
que es dupliqui en els propers anys.

Fer el seguiment de la implantació de les obres pel canvi
2.2.1.1. d'enllumenat públic
Fer el seguiment del nou contracte de gestió de l'enllumenat
2.2.1.2. públic

2.2.4.

2016-2019

Instal·lació de caldera de gas d'alta eficiència a
2.2.2.1. l'Ajuntament i a la Biblioteca

2n semestre 2015

Substitució de l'enllumenat de l'Escola Bressol i planta
2.2.2.2. baixa de la Biblioteca per led

2n semestre 2015

2.2.2.3. Continuar amb la instal·lació de leds als edificis municipals

2016-2019

Seguir executant les actuacions previstes en Pla d’Acció per
2.2.2.4. a l’Energia Sostenible (PAES)

2016-2019

Campanya de sensibilització sobre el cost de la gestió de
2.2.3.1. residus

2n semestre 2015

2.2.3.2. Implantació de la nova organització de contenidors

2n semestre 2015

Dur a terme campanyes periòdiques de sensibilització del
2.2.3.3. reciclatge

2016-2019

2.2.3.4. Fer el seguiment de la gestió del nou model de recollida

2016-2019

Estudiar la continuïtat del servei de recollida i transport de
2.2.3.5. residus orgànics i rebuig
Garantir el funcionament eficient de la depuradora de Moià
millorant la xarxa de sanejament i treballant estretament
amb l’ACA per planificar i executar les actuacions
necessàries.

2n semestre 2015

2n semestre 2015

2.2.4.1. Fer el seguiment analític dels abocaments de les empreses

2015-2019

Dur a terme un projecte d'anàlisis i tractament de les dades
2.2.4.2. resultants de les analítiques

2015-2019

Seguir sol·licitant a l'ACA una solució per a la depuradora
2.2.4.3. de Moià

2n semestre 2015
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2.2.5.

2.2.6.

Impulsar l'execució de les franges per a la prevenció
d'incendis a les urbanitzacions

Seguir treballant per obtenir subvencions per a la
conservació i millora dels camins, així com per ajudar
econòmicament a aquells propietaris que ja en fan el
manteniment.

Dur a terme les actuacions de reducció d'arbrat i estassada
2.2.5.1. a les franges de la Montjoia

2n semestre 2015

Dur a terme les actuacions de reducció d'arbrat i estassada
2.2.5.2. a la franja de Montví de Baix Sector B

2n semestre 2015

Dur a terme les actuacions de neteja d'arbrat i estassada a
2.2.5.3. Montví de Baix Sector B (parcel·les interiors)

2n semestre 2016

Redactar unes bases reguladores per a la concessió de
2.2.6.1. subvencions per a la conservació i millora dels camins

1r semestre 2016

Publicar les bases reguladores per a la concessió de
2.2.6.2. subvencions per a la conservació i millora dels camins

2n semestre 2016

2.2.6.3. Adjudicar les subvencions

2n semestre 2016
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2.3.1.1. Adequar la teulada i la façana de l'Ajuntament Vell
2.3.1.2.

Adequar la façana de l'Ajuntament actual (plaça de Can
Rocafort)

2.3.1.3. Acabar les obres de pintura de la Masia

2.3.1.

Treballar per millorar la qualitat i la conservació dels
diferents espais públics del municipi i evitar-ne la
degradació i cercar subvencions pel manteniment dels
edificis municipals actualment en desús amb l’objectiu de
conservar aquests béns, revaloritzar el patrimoni
municipal, dotar a la ciutadania de nous espais 2ns les
necessitats de cada moment i evitar lloguers innecessaris.

2.3.1.4. Continuar i ampliar el projecte d'Horts Socials

2.3.2.

2.3.3.

Cercar solucions factibles i consensuades en espais on
actualment es donen conflictes de mobilitat per garantir la
seguretat i fluïdesa de les persones i vehicles.

2n semestre 2016
1r semestre 2016

2015-2019

2.3.1.5.

Dur a terme una revisió del clavegueram del carrer Sant
Pere

1r semestre 2018

2.3.1.6.

Pavimentar una franja interior del cementiri municipal per a
permetre l'ús de l'elevador

1r semestre 2017

2.3.1.7. Adequar la Plaça Sant Sebastià

2n semestre 2018

2.3.1.8. Repavimentar un tram del carrer 11 de Setembre

2n semestre 2015

2.3.1.9.
Participar activament per millorar la seguretat viària de
Moià. Desenvolupar el Pla Local de Seguretat Viària que
ha de ser l’eina fonamental per una vila més segura i amb
menys accidents.

2n semestre 2015

Anàlisis i priorització de nous projectes de manteniment dels
carrers i espais públics

2.3.2.1. Elaborar un esborrany de Pla Local de Seguretat Viària
2.3.2.2.

Dur a terme un procés de participació ciutadana per
l'elaboració del Pla Local de Seguretat Viària

2.3.2.3. Aprovar el Pla Local de Seguretat Viària

2015-2019
2n semestre 2017
2n semestre 2017
2n semestre 2017

2.3.3.1.

Dur a termes reunions amb tots els agents implicats per a
convertir el centre urbà en zona peatonal

1r semestre 2016

2.3.3.2.

Adequar l'entrada al centre antic amb mobiliari urbà de zona
de vianants

1r semestre 2016

2.3.3.4. Reactivar i garantir el funcionament de la zona blava

1r semestre 2016
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2.3.4.1.
2.3.4.

Elaborar un inventari de Patrimoni Municipal

Renovar els espais lúdics municipals

2n semestre 2015

2.3.4.3. Elaborar l’Inventari del Patrimoni Municipal

2n semestre 2016

2.3.4.4. Aprovar l’Inventari del Patrimoni Municipal

2n semestre 2016

2.3.5.1.
2.3.5.

Demanar la subvenció a la Diputació per a l’elaboració de
l’Inventari del Patrimoni Municipal

Elaborar un projecte de revisió de l'estat actual i les
propostes de futur dels espais lúdics

2n semestre 2015

2.3.5.2. Dur a terme un procés de participació ciutadana

2n semestre 2015

2.3.5.3. Aprovar el projecte de renovació per Ple Municipal

1r semestre 2016

2.3.5.5. Executar el projecte de renovació dels parcs infantils

1r semestre 2016
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2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

Treballar per a l’obertura del pàrquing soterrani situat sota
la plaça del CAP per donar resposta a la demanda
d’estacionament al casc antic.

Seguint el pla estratègic de turisme de Catalunya volem fer
de Moià una destinació turística atractiva davant del
potencial econòmic del sector.

Millorar la senyalització dels polígons industrials des de les
carreteres i als carrers interiors

Crear una Ordenança Municipal de Fires i Mercats

Fomentar i promocionar l’ús del Molí Nou per part de les
entitats i escoles de Moià amb l’objectiu que tots els
moianesos i moianeses puguin gaudir d’aquest espai
singular.

2.4.1.1. Adequar el projecte del pàrquing del CAP

2n semestre 2015

2.4.1.2. Licitar les obres

1r semestre 2016

2.4.1.3. Execució de les obres

2n semestre 2016

Col·laborar amb el Consorci del Moianès per a la creació
d'itineraris culturals que recorrin la vila de Moià unint els
2.4.2.1. diferents punts d’interès

2n semestre 2015

Col·laborar amb el Consell Comarcal per a la promoció de
2.4.2.2. la Comarca del Moianès com a destí turístic

2016-2019

Recopilació d’informació de les indústries existents als
2.4.3.1. diferents polígons

1r semestre 2016

2.4.3.2. Buscar el finançament per a la senyalització

2n semestre 2016

instal·lar senyals amb el detall de totes les indústries
2.4.3.3. existents a cada polígon industrial

2n semestre 2016

Crear una Comissió per a la revisió de l'Ordenança de Fires
2.4.4.1. i Mercats

2n semestre 2016

2.4.4.2. Elaborar una proposta d'Ordenança de Fires i Mercats

2n semestre 2016

2.4.4.3. Aprovar per Ple Municipal d'Ordenança de Fires i Mercats

2n semestre 2016

Adequar les instal·lacions del Molí Nou per tal d'adaptar-les
2.4.5.1. a la legalitat

2n semestre 2015

2.4.5.2. Promoure l'ús de l'espai entre les entitats i escoles de Moià

2n semestre 2015

2.4.5.3. Obrir l'espai a escoles i entitats de fora de Moià

2n semestre 2015

Fer el manteniment de les instal·lacions i l'espai
2.4.5.4. d'acampada

2016-2019
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Ampliar i millorar Les Faixes per tal de convertir-lo en un
espai polivalent i possibilitat de desenvolupar-hi més d'una
activitat simultàniament dividint l'espai amb mòduls.
2.5.1.

Aprovar el projecte d'Adequació i ampliació del local social
2.5.1.1. Les Faixes

2n semestre 2015

Licitar les obres d'Adequació i ampliació del local social Les
2.5.1.2. Faixes

2n semestre 2015

Executar les obres d'Adequació i ampliació del local social
2.5.1.3. Les Faixes

1r semestre 2016

2.5.2.1. Dur a terme l'estudi per a la remodelació de l'Ajuntament

1r semestre 2016

Sol·licitud de subvencions per a la remodelació de
2.5.2.2. l'Ajuntament

2.5.2.

Dur a terme un projecte per a la remodelació de la planta
intermitja de l'Ajuntament per tal d'ubicar tot el personal de
les diferents àrees amb l'objectiu de millorar la
comunicació interna i la coordinació; i eliminar barreres
arquitectòniques

2.5.2.3.
2.5.2.4.
2.5.2.5.
2.5.2.6.

En funció de les
convocatòries

Redactar el projecte per a la remodelació de l'Ajuntament

En funció de les
convocatòries

Aprovar el projecte per a la remodelació de l'Ajuntament

En funció de les
convocatòries

Licitar les obres per a la remodelació de l'Ajuntament

En funció de les
convocatòries

Executar les obres per a la remodelació de l'Ajuntament

En funció de les
convocatòries
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Dur a terme l'estudi per a la remodelació de l'Ajuntament
2.5.6.1. vell

2.5.3.

Dur a terme un projecte per a la remodelació de l'edifici de
l'Ajuntament vell

1r semestre 2017

Sol·licitud de subvencions per a la remodelació de
2.5.6.2. l'Ajuntament vell

En funció de les
convocatòries

Redactar el projecte per a la remodelació de l'Ajuntament
2.5.6.3. vell

En funció de les
convocatòries

2.5.6.4.
2.5.6.5.

2.5.7.1.

Aprovar el projecte per a la remodelació de l'Ajuntament vell

En funció de les
convocatòries

Licitar les obres per a la remodelació de l'Ajuntament vell

En funció de les
convocatòries

Executar les obres per a la remodelació de l'Ajuntament vell

En funció de les
convocatòries
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2.6.1.

Col·laborar amb l’associació de propietaris forestals ja
existent i afavorir una gestió del bosc sostenible i
adequada al nostre clima a través d’un pla de de gestió
forestal mancomunat amb la Comarca del Moianès que
servirà per gestionar el 80% del nostre territori que
actualment és bosc. Aquest pla servirà per crear ocupació,
obtenir combustible a partir de la biomassa del territori i,
protegir aquells boscos singulars que tenim (rouredes,
fagedes...).

Coordinar els diferents agents públics (departament
agricultura, empresa i ocupació, governació i Diputació de
Barcelona) per tal d’aprofitar totes les sinèrgies i recursos
2.6.1.1. tècnics i econòmics disponibles.

2n semestre 2015

Incorporació de l’ajuntament de Moià com a propietari a
2.6.2.2. l’associació de propietaris forestals Moianès- Gavarresa

2n semestre 2015

Estudi de les necessitats de biomassa per als edificis
2.6.2.3. públics de Moià

1r semestre 2016

Implementació de les mesures d’estalvi i gestió de
2.6.2.4. biomassa als edificis públics de Moià

2017 i 2018
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Executar i fer el seguiment del Pla d'Ajust aprovat pel
Ministeri d'Hisenda

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Analitzar els costos dels diferents serveis de l’Ajuntament
de forma periòdica per tal de millorar l’eficiència del servei

Promoure les inversions municipals

Mantenir el període de pagament a proveïdors inferior al
termini legal (30 dies)

3.1.1.1. Vetllar pel percentatge d'acompliment del Pla d'Ajust

2015-2019

Treballar per a la reducció del deute abans del termini fixat
per a aconseguir una autonomia financera per a
3.1.1.2. l'Ajuntament

2015-2019

Treballar per a la reducció de la despesa corrent de
3.1.1.3. l'Ajuntament

2015-2019

3.1.1.4. Seguir mantenint un control estricte de la despesa municipal

2015-2019

3.1.2.1. Classificar la informació des de l’Àrea Econòmica

1r semestre 2016

3.1.2.2. Analitzar els resultats

2016-2019

3.1.2.3. Fer pública la informació

2016-2019

3.1.3.1. Treballar per l'obtenció de subvencions en totes les àrees

2015-2019

Garantir pressupostàriament els recursos propis requerits
3.1.3.2. per a les subvencions

2015-2019

3.1.3.3. Dur a terme un Pla d'Inversions per a la legislatura

2015-2019

Assegurar el compliment dels procediments interns de
3.1.4.1. despesa

2015-2019

3.1.4.2. Mantenir un control periòdic de l'Índex de Morositat

2015-2019

3.1.5.1. Estudi d'alternatives viables per a la societat

2n semestre 2016

3.1.5.2. Estudi d'alternatives viables per a l'Ajuntament

2n semestre 2016

Assolir la viabilitat econòmica de la societat Moià Futur

37

38

Aconseguir un model de policia local de proximitat

4.1.1.

4.1.2.

Reactivar i garantir el funcionament de la zona blava

Revisar la cartera de serveis de la Policia Local per tal de
4.1.1.1. fer-la assumible

2n semestre 2015

Negociar amb el Departament d'Interior la cartera de serveis
4.1.1.2. de Policia Local i cos de Mossos d'Esquadra

2n semestre 2015

Convocar la Junta de Seguretat per aprovar la cartera de
4.1.1.3. serveis

2n semestre 2015

4.1.1.4. Desplegament del nou model

1r semestre 2016

4.1.2.1. Dur a terme una xerrada informativa sobre mobilitat

1r semestre 2016

Dur a terme un període d'informació sobre la zona blava
4.1.2.2. (sense sancions)

1r semestre 2016

4.1.2.3. Gestió de la zona blava

2016-2019
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4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Creació d'una relació de llocs de treball dels treballadors
municipals

Optimització de l'Àrea de Territori

Optimització de l'Àrea de Secretaria

Seguiment i anàlisi de l'estudi de recursos humans
4.2.1.1. legislatura 2011-2015

1r semestre 2016

Petició de suport tècnic a la Diputació de Barcelona per a
4.2.1.2. l'elaboració de la RLT

1r semestre 2016

4.2.1.3. Definició de les funcions de tots els llocs de treball

2n semestre 2016

4.2.1.4. Aprovació per Ple Municipal de la RLT

2n semestre 2016

Reorganització interna de les àrees de l'Ajuntament resultat
4.2.1.5. de la nova RLT

1r semestre 2017

Anàlisi dels serveis i les càrregues de treball de l'Àrea de
4.2.2.1. Territori

1r semestre 2016

Definició de la cartera de serveis de l'Ajuntament i dels
4.2.2.2. serveis que es transfereixen al Consell Comarcal

1r semestre 2016

4.2.2.3. Negociació amb el Consell Comarcal del Moianès

1r semestre 2016

4.2.2.4. Traspàs de serveis al Consell Comarcal del Moianès

2n semestre 2016

Anàlisi dels serveis i les càrregues de treball de l'Àrea de
4.2.3.1. Secretaria

1r semestre 2016

4.2.3.2. Contractació d'un secretari/a municipal

1r semestre 2016

Definició de la cartera de serveis de l'Ajuntament i dels
4.2.3.3. serveis que es transfereixen al Consell Comarcal

1r semestre 2016

4.2.3.4. Negociació amb el Consell Comarcal del Moianès

1r semestre 2016

4.2.3.5. Traspàs de serveis al Consell Comarcal del Moianès

2n semestre 2016
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4.2.4.

4.2.5.

Aprovació del Conveni Col·lectiu

Potenciar la formació als treballadors municipals

4.2.4.1. Eleccions al Comitè d'Empresa

2n semestre 2015

Iniciar les negociacions per a la firma del nou conveni
4.2.4.2. col·lectiu

1r semestre 2016

4.2.4.3. Firma del nou conveni col·lectiu

2n semestre 2016

Implicar els treballadors municipals en la demanda de la
4.2.5.1. seva formació professional

2015-2019

Aprofitar els recursos de la Diputació de Barcelona en
4.2.5.2. matèria de formació de personal

2015-2019

Aprofitar els recursos de l'Escola d'Administració Pública en
4.2.5.3. matèria de formació a personal

2015-2019

4.2.5.4. Oferir formació especialitzada en funció del lloc de treball

2015-2019
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Continuar treballant en la millora de les xarxes socials per
facilitar la participació i la comunicació amb els ciutadans a
través de la pàgina web municipal, l’agenda d’activitats, el
facebook i el twitter.
4.3.1.

4.3.2.

Impulsar la utilització de les tecnologies de la informació
com a mitjà de comunicació dels ciutadans per a la
presentació de documents i realització de tràmits
administratius (seu electrònica), comunicació d’incidències
de la via pública (Moià Resol), consultes ciutadanes, etc.

Realitzar audiències públiques sobre els temes més
importants del poble (pressupost, taxes, ordenances...)
4.3.3.

Crear un circuit intern per assegurar la difusió de les
4.3.1.1. activitats i les novetats en el menor temps possible

2n semestre 2016

Actualitzar permanentment les xarxes socials de
4.3.1.2. l'Ajuntament amb la informació d'actualitat municipal

2015-2019

Col·laborar amb el Consell Comarcal del Moianès per a la
4.3.1.3. difusió de l'agenda d'activitats

2015-2019

Afavorir la comunicació d'iniciatives socials ciutadanes
4.3.1.4. d'interès i rellevància per Moià

2015-2019

Treballar per garantir que totes les xarxes socials
4.3.1.5. municipals segueixen el mateix manual d'estil

2015-2019

Revisar els potencials tràmits a implementar amb signatura
4.3.2.1. electrònica

1r semestre 2016

4.3.2.2. Posar en marxa nous tràmits amb signatura electrònica

2016-2019

Penjar la informació i la documentació necessària per a tots
4.3.2.3. els tràmits de l'Ajuntament al Gestiona

2016-2019

4.3.2.4. Entrada en funcionament de l'aplicació Moià Resol per mòbil

1r semestre 2016

4.3.3.1. Realitzar una assemblea informativa anual

2015-2019

4.3.3.2. Realitzar un mercat de regidors semestral

2015-2019

Realitzar audiències sectorials amb grups reduïts de
4.3.3.3. ciutadans

2015-2019
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Millorar l'atenció al ciutadà i reduir el temps de resposta
4.3.4.

Revisar la imatge corporativa de l'Ajuntament de Moià per
tal de modernitzar-la i acostar-la a la ciutadania

4.3.4.1. Revisar els circuits del Registre d'entrada de l'Ajuntament

2n semestre 2015

4.3.4.2. Identificar millores en els circuits administratius de l'OAC

1r semestre 2016

4.3.4.3. Implementar millores en els circuits de l'OAC

1r semestre 2016

4.3.5.1.

Oficialitzar l'escut heràldic de Moià per tal de complir amb la
normativa vigent

4.3.5.2. Revisar la imatge corporativa actual i fer-ne un diagnòstic
4.3.5.

4.3.6.

Millorar les instal·lacions informàtiques de l'Ajuntament de
Moià

2n semestre 2015
1r semestre 2016

4.3.5.3.

Recollir propostes de millora i unificació de la imatge
corporativa de l'Ajuntament

1r semestre 2016

4.3.5.4.

Definir i posar en marxa una nova imatge corporativa de
l'Ajuntament

2n semestre 2016

4.3.6.1.

Estudiar l'estalvi econòmic de tenir equipament informàtic a
través de leasing

1r semestre 2016

4.3.6.2.

Licitar el servei de leasing de l'equipament informàtic de
l'Ajuntament

2n semestre 2016

4.3.6.3.

Revisar les instal·lacions del servidor i el cablejat per a
millorar la connectivitat de l'Ajuntament

2n semestre 2016
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4.4.1.

Crear una plataforma electrònica a través de la web
municipal (Portal de la Transparència) que permeti l’accés
a la ciutadania de la informació relativa a l’activitat pública,
i que incentivi la millora de la qualitat de la informació
pública i de la gestió administrativa i la garantia del
retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió
pública

Sol·licitar l'ús de la solució comuna de transparència per als
4.4.1.1. ens locals a través d’EACAT

2n semestre 2015

Formar al personal necessari mitjançant els cursos del
4.4.1.2. Consorci AOC

2n semestre 2015

Introduir les dades pròpies de les que l'AOC no disposa a
4.4.1.3. les bases de dades dels ens supramunicipals

2n semestre 2015

4.4.1.4. Mantenir actualitzat el Portal de la Transparència

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

Assolir un compliment majoritari dels Índexs de
4.4.2.1. Analitzar l'estat actual de compliment dels indicadors ITA
Transparència (ITA) que elabora i publica Transparència
Identificar fonts d'informació per als indicadors que no es
Internacional Espanya, dirigits a mesurar el nivell de
compleixen
4.4.2.2.
transparència de les corresponents institucions públiques a
través de l'avaluació de les dades i la informació que fan
pública a la seva pàgina web en relació amb els vuitanta
Assolir un compliment majoritari dels indicadors ITA
indicadors definits.
4.4.2.3.
Millorar la transparència de la informació municipal,
publicant
les memòries de gestió, avaluant l’acompliment dels
objectius i rendint comptes de l’actuació realitzada.

Millorar la transparència de la informació sobre els Plens
municipals

4.4.3.1. Elaboració d'un Pla de Legislatura

2016-2019
1r semestre 2016
1r semestre 2016

2n semestre 2016

2n semestre 2015

4.4.3.2. Revisió semestral de l'acompliment del PAM

2016-2019

4.4.3.3. Publicació d'una memòria anual de gestió

2016-2019

Ampliar la informació de la web destinada destinada a
4.4.4.1. informació sobre els Plens Municipals

1r semestre 2016

Penjar els àudios dels plens municipals a la pàgina web de
4.4.4.2. l'Ajuntament

1r semestre 2016

4.4.4.3. Reproduir els plens municipals en streaming

1r semestre 2017

44

4.5.1.

4.5.2.

Elaborar un Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal
de regular el règim organitzatiu de l’Ajuntament, el
funcionament dels òrgans municipals i canalitzar la
informació i la participació ciutadanes.

Impulsar processos participatius amb el conjunt de la
ciutadania sobre temes d’interès general

Crear una Comissió per a la redacció del Reglament
4.5.1.1. Orgànic Municipal (ROM)

2n semestre 2015

Elaborar una proposta de Reglament Orgànic Municipal
4.5.1.2. (ROM)

1r semestre 2016

Obrir un procés participatiu per a la revisió del Reglament
4.5.1.3. Orgànic Municipal (ROM)

2n semestre 2016

Aprovar per Ple Municipal el Reglament Orgànic Municipal
4.5.1.4. (ROM)

2n semestre 2016

Impulsar un procés de participació ciutadana per a
4.5.2.1. l'elaboració del POUM

2n semestre 2015

Impulsar un procés de participació ciutadana per a
4.5.2.2. l'elaboració del Pla de Legislatura

2n semestre 2015

Donar suport als processos participatius per la redacció de
4.5.2.3. les noves ordenances municipals i nous projectes

2015-2019
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