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Bom!
El deute baixa en picat

Us expliquem amb gràfics la bona
marxa del deute, que baixa de forma
espectacular i té data final l’any 2025.

Publicació municipal de l’Ajuntament de Moià

Butlletí oficial de Moià
Acords amb Interior
sobre policia i bombers

Un any profitós

Destaquem 10 aspectes d’un
any amb força bones notícies,
com les noves inversions o els
avenços en el POUM.

La necessària reducció del servei de la
policia local es veurà compensada amb
la presència dels Mossos.

Benvinguts!
Benvinguts al primer Butlletí Oficial de Moià (Bom!). Amb aquesta
publicació, l’Ajuntament recupera un canal on oferir la informació
més destacada de l’acció de govern i sobre temes del poble de Moià. A
més, també és una plataforma perquè els portaveus dels grups polítics
municipals s’adrecin a la població a través d’un article d’opinió. La idea
inicial és que el Bom! es publiqui almenys una vegada l’any, tot i que no
es descarta convertir-lo en una publicació semestral.
Si voleu rebre el Bom! per correu electrònic, apunteu-vos
a comunicacio@moia.cat.

Josep Maria Juan Baruel

Deute:

els bons resultats d’un esforç compartit
La situació econòmica de l’Ajuntament, com és
sabut, ve marcada per un greu endeutament.
L’anterior mandat va estar marcat per les greus
dificultats econòmiques heretades del passat.
Durant el període 2011-2015 l’Ajuntament
ha estat intervingut pel Ministeri d’Hisenda,
que retenia un 50% dels nostres ingressos per
fer front als 8 milions d’euros d’impagats als
proveïdors de l’Ajuntament.

Aquest mandat s’ha iniciat just després de
la formalització d’un pla d’ajust aprovat pel
Ministeri d’Hisenda, que contemplava la
signatura al principi del 2015 d’un crèdit a
10 anys.

estalvis importants en interessos i baixes
en els preus dels serveis que reverteixen en
inversions i prestacions de serveis. Alhora, som
capaços d’aconseguir més subvencions que ens
permeten fer obres i projectes de tot tipus.

Gràcies a aquesta gestió i a l’esforç de TOTS
els ciutadans de Moià, avui l’Ajuntament paga
els seus proveïdors a 18 dies, aconseguint

Aquesta nova manera de gestionar l’economia
municipal ens ha permès tancar una etapa
extremadament difícil per Moià, tenir
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Deute viu fi exercici (projeccions) En Milions d’euros
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l’estabilitat suficient per anar tornant el deute
de manera progressiva i començar a mirar el
futur amb optimisme i il·lusió.
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Un Moià socialment just,
competitiu i adaptat als nous temps
Estem a punt de
tancar l’any 2016, i
amb això arribem al
primer any i mig de
legislatura. Per fer
balanç, ens fixem en
el Pla de Legislatura
2015-2019, que
és l’instrument
de planificació de
l’activitat municipal
durant els quatre
anys de mandat.
Les principals línies
estratègiques del Pla
de Legislatura són:

Un Moià
socialment just

Un Moià
competitiu

Un Moià adaptat als
nous temps

Un Moià que dóna resposta a les
necessitats dels joves

Un Moià eficient
minimitzant els
subministres energètics

Un Moià amb una administració
àgil, digital i transparent,
connectada al Moianès

Un Moià ecològic
gestionant bé els residus

Un Moià atent i segur, amb servei
dels Mossos d’Esquadra 24 hores i
una policia local de proximitat

Un Moià amb equipaments
esportius al dia
Un Moià cívic
Un Moià que potencia el seu
patrimoni cultural

Un Moià a punt per les
necessitats de les persones
i l’economia local

Un Moià amb un model de serveis
socials integrat a la comarca
Un Moià amb una àmplia oferta
formativa

En marxa 37%

372

El procés d’elaboració d’aquest
Pla de Legislatura va partir a
iniciativa del govern municipal
i es va completar a través d’un
procés de participació ciutadana
que va comptar amb més de 60
aportacions de ciutadans, entitats
i partits polítics. Podeu consultar
el Pla de Legislatura complet a
través d’aquest codi QR.

Estatus del Pla de legislatura 2015-2019

Accions realitzades
Els percentatges són sobre les 372 accions previstes

No iniciades 36%

Completades 19%

Amb retard 5%

Descartades 3%

Procés participatiu
per al disseny d’espais
infantils

Fira del Tió
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El 2016 en 10 flaixos
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Civisme

Des de fa tres anys, amb el suport del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, es va iniciar la
Taula de Civisme. Aquesta Taula acull diferents agents
del nostre municipi: cossos de seguretat, agents educatius
i culturals, serveis socials i els tècnics del Departament,
que han elaborat una primera diagnosi de la realitat del
nostre municipi. Això ha permès valorar quines són les
necessitats i començar a portar a terme accions concretes:
reactivació de l’ordenança de civisme (que permet que
sigui més àgil penalitzar qualsevol acte incívic), inici
de mediacions comunitàries entre veïns i formació del
personal de l’ajuntament per donar resposta als actes
incívics dels menors. Aquestes accions s’han pogut portar
a terme gràcies a la recent incorporació dels agents
comunitaris, que coordinen totes les accions destinades a
millorar la convivència i la seguretat del nostre municipi.

Els nous agents comunitaris
coordinen totes les accions
destinades a millorar la
convivència i la seguretat del
nostre municipi.
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Increment del
reciclatge

El juny de 2015 es va implementar un
nou model de recollida de residus, fent
que a cada punt de recollida es trobin
contenidors de tots els tipus. Durant el
primer any hi ha hagut un augment del
22% respecte el coeficient de reciclatge
de l’any anterior. Aquest augment és
important ja que condiciona la taxa per
recollida. La Generalitat està portant a
terme un pla de foment del reciclatge,
tot augmentant el cànon que es paga
pel rebuig a 50€/tona, més del doble de
l’actual. Això portarà a un augment de
la taxa per la recollida si no aconseguim
augmentar el reciclatge. La taxa que
paguem depèn de tots.
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S’ha donat per
finalitzada la
fase d’Avanç del
Pla d’ordenació
urbana de Moià,
i s’ha començat
a redactar el
document.

La Taula

Aquest projecte va néixer fa quatre anys amb
la finalitat d’agrupar totes les entitats socials
del municipi (Càritas Moià, Creu Roja,
Llar dels Avets, Moianès Solidari, Units per
la Fam i Consorci del Moianès) per tal de
desenvolupar projectes conjunts destinats a
millorar la vida d’aquelles famílies amb més
vulnerabilitat social. Durant tres anys s’han
portat a terme projectes d’àmbit local, però
aquest últim any s’han destinat els esforços
a sensibilitzar la població sobre l’actual
situació dels refugiats i a recollir fons per
entitats que estan treballant a les zones de
conflicte. Aprofitem aquestes línies per agrair
els esforços i la implicació de totes aquestes
entitats que hi participen ja que sense elles
aquest projecte no hauria estat possible.

Hi havia la necessitat que Moià oferís uns espais lúdics
infantils i zones verdes més adequats a la infància i joves
del nostre municipi. Per això s’han buscat recursos i s’ha
aconseguit una subvenció per millorar i ampliar aquesta
oferta als parcs municipals i zones verdes existents. A més,
gràcies a la participació ciutadana en la fase d’elaboració
del projecte, els hem pogut adequar a les necessitats reals
del municipi. Aquest projecte es materialitzarà en els
propers mesos, per la qual cosa, aquesta primavera ja
podrem gaudir de la millora d’aquests espais.
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Troballa del
“nen de Moià”

El mes d’agost va tenir lloc la important troballa a la Cova
de les Teixoneres de les restes d’un nen neandertal, datat en
50.000 anys, que es va anomenar “El nen de Moià” i que va
causar un gran impacte científic i mediàtic. La Cova de les
Teixoneres és un dels punts amb més activitat neandertal
de la Catalunya Central, i a més és un dels quatre únics
jaciments amb restes humanes de neandertal.

Els nous agents comunitaris coordinen
totes les accions destinades a millorar la
convivència i la seguretat
7
del nostre municipi.
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POUM

Pot consultar-se
tota la informació
referent al POUM
a poum.moia.cat

El 2016 s’ha donat per
finalitzada la fase d’Avanç del
Pla d’ordenació urbana de Moià,
i s’ha començat a redactar
el document. La previsió és
que a la primavera de 2017 es
pugui fer l’aprovació inicial
del POUM. Posteriorment
a l’aprovació inicial hi haurà
un període d’informació
pública perquè tothom que ho
necessiti presenti al·legacions,
i petició d’informes a les
administracions superiors. Es
preveu una durada d’un any i
mig a partir d’ara.

Eficiència energètica

Progressivament es van desenvolupant al municipi
diverses actuacions d’eficiència energètica. La més
important ha estat la inversió en enllumenat públic que
va finalitzar l’abril de 2016. El cost total de la renovació
de l’enllumenat és de 348.034,83€, dels quals el 95%
ha estat cobert amb diverses subvencions. A més,
s’han invertit 79.243,29 € en la millora de l’eficiència
energètica dels equipaments municipals.

Cicle Gaudí

El Cicle Gaudí 2016, organitzat
per l’Acadèmia del Cinema
Català, ha triat Moià com una
de les 12 poblacions de la seva
tardor de cinema de proximitat.
Entre setembre i desembre s’han
projectat pel·lícules d’estrena
recent i probables candidates
als Premis Gaudí a l’Auditori
de Sant Josep de Moià, amb
l’objectiu de conquerir nous
públics per a la producció
catalana, que encara té un
consum minoritari a casa nostra.

S’han destinat esforços a
sensibilitzar la població sobre
l’actual situació dels refugiats
i a recollir fons per entitats que
estan treballant a les zones de
conflicte.
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Parcs Infantils

Amb el nou model
de recollida de
residus hi ha hagut
un augment del 22%
respecte el coeficient
de reciclatge de l’any
anterior.

10
Nous portals online
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Reforma
de Les Faixes
S’ha ampliat i reformat el
local social de les Faixes,
obtenint un espai escènic
(escenari) amb doble
alçada per tramoia, espai
de vestuaris, calefacció de
la platea, adequació per
traslladar l’escola de dansa (i
estalviar així el lloguer que
es paga ara), sonorització i
il·luminació. El cost total ha
estat de 271.856,15€, dels
quals el 65% ha estat cobert
amb diverses subvencions.

El Cicle
Gaudí 2016,
organitzat per
l’Acadèmia
del Cinema
Català, ha
triat Moià com
una de les 12
poblacions de
la seva tardor
de cinema de
proximitat.

Podeu accedir als portals de la Transparència a
seu-e.cat/web/moia i de Participació Ciutadana
a participacio.moia.cat o bé a qualsevol dels dos
a través de la web de l’Ajuntament: www.moia.cat

Hem estrenat dos nous portals online. El Portal de la Transparència té per objectiu ser un govern
transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació per facilitar el control de l’acció
municipal. El Portal de Participació Ciutadana serà l’espai per recollir aportacions ciutadanes als
processos de participació que obrim. Amb aquests dos portals volem, poc a poc, anar acostant la
transformació digital a la gestió municipal.

La Diputació invertirà
4,2 milions d’euros en
la nova depuradora
Moià disposarà d’una nova
depuradora que posarà remei
a les necessitats del municipi,
tot fent-ho compatible amb
l’imprescindible protecció de la
riera de La Tosca

tractades no respectin l’equilibri biològic
de la riera de la Tosca.
El 2011 la Diputació de Barcelona va mirar
de finançar una nova EDAR a Moià, però
l’alt import de l’obra no ho va fer possible
en aquell moment. Ha estat aquest 2016
que, gràcies a l’augment pressupostari, la
Diputació ha destinat 4,2 milions d’euros a
una nova EDAR per a Moià que, finalment,
posarà remei a les necessitats del municipi,
tot fent-ho compatible amb l’imprescindible
protecció de la riera de La Tosca. L’obra es
licitarà a primers de 2017 i esperem tenir-la
en marxa al final del 2018.

Ja al 2007 totes les administracions varen
arribar a la conclusió que la depuradora
(EDAR) de Moià estava desfasada quant
al volum d’activitat del municipi. Això,
sumat al fet que per normativa la nostra
EDAR no ha estat dissenyada per tractar
detergents ni nitrats, fa que les aigües

Algunes inversions
destacades
Espais lúdics infantils: 80.985,49€

Els Mossos d’Esquadra
s’instal·len a Moià
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. S’ha de recordar
que el servei de Policia Local és un servei
no obligatori i que el Ministeri d’Hisenda
demanava tancar-lo per superar el Pla
d’ajust. Tot i això s’ha perseverat en el seu
manteniment.
Paral·lelament a aquest replantejament del
servei, el Moianès ha esdevingut comarca,
i això ha fet que tant l’Ajuntament de
Moià com el Departament d’Interior es
repenssessin el servei que donen els Mossos
d’Esquadra al Moianès.

Els Mossos col·laboraran
estretament amb els agents de la
Policia Local per tal de donar un
servei innovador i més efectiu a
la ciutadania de Moià i de tot el
Moianès.

(100% subvencionat)

Local social Les Faixes: 271.856,15€
(65% subvencionat)

Nou enllumenat públic: 348.034,83€
(95% subvencionat)

Opinió

Ara ja estem en condicions d’afirmar que a
partir del primer semestre del 2017 Moià
disposarà d’un espai habilitat a l’actual
comissaria de la nostra Policia Local per
tal que hi hagi una patrulla dels Mossos
d’Esquadra a la comarca del Moianès.

Aquesta 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 de Moià i de tot
el Moianès.
Amb l’objectiu d’avançar els tràmits per a
l’arribada del cos de Mossos d’Esquadra,
l’Ajuntament de Moià signarà un Conveni
amb el Departament d’Interior a través
del qual avançarà 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.

Un nou Parc de Bombers

L’actual Parc de Bombers està parcialment
inutilitzat a causa de l’enfonsament de la
seva part habitable des del mes d’agost
passat. Això ha suposat que, tot i que el
garatge amb els vehicles i el material no
s’han vist afectats, el Bombers hagin de
fer les seves tasques de servei i dormir en
uns barracons instal·lats al costat del Parc.
L’Ajuntament de Moià i la Direcció General
de Bombers han col·laborat estretament
per tal de buscar solucions a aquest greu
problema i, fruit d’aquesta col·laboració,
Moià i el Moianès tindran un nou Parc de
Bombers a partir del final de 2017. Tots els
costos derivats de les obres aniran a càrrec
del Departament d’Interior.

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.

2017. Futur en positiu.

Inversions i ordenances 2017

El 2017 serà un bon any. Tenim grans reptes per
endavant. Alguns són nous, sense precedents per a la
nostra vila, i representaran un abans i un després: Moià
tindrà un paper central en la projecció de la comarca
del Moianès, per fi tindrem una sala polivalent amb
cara i ulls que satisfarà una mancança que ha durat
massa anys, renovarem la depuradora, etc.

El dia 6 de desembre vàrem celebrar amb l’equip de govern
una reunió de treball per consensuar les inversions que
l’Ajuntament realitzarà l’any 2017. Des del nostre grup, es
va demanar que es prioritzessin les següents inversions:
per un Moià càrdio-protegit es proposa la instal·lació de
4 nous desfibril·ladors ubicats en punts estratègics de la
nostra Vila (Ctra. Manresa, Ctra. Vic, Montví-SectorA i
Montví-SectorB); per augmentar la seguretat als polígons
industrials, la instal·lació de càmeres a les entrades dels
polígons i el centre de control a les instal·lacions de la
Policia local; per la seguretat en la mobilitat dels infants,
desenvolupar el projecte de camins escolars; per potenciar
la mobilitat sostenible, la instal·lació de dos punts de
càrrega de cotxes elèctrics; i tot això sense oblidar la
realització del condicionament normatiu de l’edifici actual
de Les Faixes, inversió ja prevista en el pressupost 2016 i
que l’equip de govern no ha executat.

El 2017 es presenta amb un nou horitzó optimista per
a Moià. Després d’una tasca molt i molt intensa per 1)
saber quin era el deute, 2) aturar l’hemorràgia, 3) reduir
la despesa i 4) garantir la sostenibilitat econòmica de
l’Ajuntament, deixem enrere aquest escenari. El 5) és
un horitzó que canvia i que ens fa veure com deixem
enrere els núvols més negres.
Ara és el moment de construir les bases pel Moià de
més enllà del 2020. És el moment de construir una
visió positiva de Moià, d’acomiadar-nos de la idea de
“poble endeutat”. I per fer-ho, haurem d’empènyer entre
tots, i fort, per fer gran el Moià capital de comarca: un
poble modern, que sigui capaç d’atraure empreses del
futur i crear llocs de treball qualificats i que, sobretot,
garanteixi la cohesió social.
El grup d’Aramoià us desitja un gran 2017!

moia.cat

Per altra banda, el nostre grup ha demanat que s’incorpori
a les ordenances 2017 una bonificació de la taxa de residus
per a les persones que viuen soles, la reducció d’un 33% de
la taxa per ocupació de taules i cadires a la via pública i la
rebaixa d’un 50% de la taxa per tinença d’animals perillosos.

Aglutinar, potenciar la
nostra agenda.
És difícil desenvolupar temes per compartir
amb el reduït espai que l’equip de govern ens
ofereix. Però ho intentarem sent molts breus
i directes.
A Moià, cal potenciar, organitzar, ordenar i
estimular totes les entitats per tal de difondre
d’una manera atractiva totes les activitats que
s’hi realitzen abans, durant i després.
Per això, cal harmonitzar i buscar vies
de comunicació directes per tal de crear una
agenda completa i de referència. Tanmateix
demanem que la web de l’ajuntament es faci
un replanteig en el seu disseny i funcionalitat
i apostaríem per la realització d’un
fulletó que aglutini totes les activitats del
poble amb una periodicitat trimestral i ferho arribar a totes les llars. Cal utilitzar tots
els mitjans que un ajuntament pot haver de
menester per potenciar encara més el nostre
teixit d’entitats.

El grup del Partit Demòcrata us desitja que passeu unes
bones festes!

facebook.com/ajuntamentmoia

@ AjMoia

93 830 00 00

Ajuntament de Moià
Plaça Sant sebastià, 1. 08180 Moià
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