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NOTA DE PREMSA
Moià, 15 de febrer de 2013

El Consorci del Moianès ha atès durant l’any 2012 més de 27.000 visites dels diferents
serveis que ofereix l’entitat i s'han comptabilitzat més de 30.000 visites a la pàgina
web de l’entitat . www.consorcidelmoianes.cat
El Consorci del Moianès ha atès durant l' any 2012 un total de 27.627 visites. Aquestes visites són
per una banda dels diferents serveis de l’entitat ( Servei d'Ocupació, Àrea d'emprenedors i empreses,
Oficina d'habitatge, Serveis especialitzats, etc...), com d'alumnes participants als cursos que s’han
realitzat en diferents àmbits , així com usuaris de projectes educatius i juvenils adreçats a la població
de 0 a 16 anys, i per últim els turistes que han passat per l'Oficina de Turisme del Moianès i els Punts
d'informació turística i llocs visitables de l’Ecomuseu dels diferents municipis.

En quant a visites a la web del Consorci del Moianès, l'any 2012 n'hi ha hagut un total de 31.061,
fet a destacar ja que suposa un increment de 9.250 visites més que l'any anterior.

A nivell desagregat per serveis i àrees destaquem les següents dades :


El número de visites ateses a l’Oficina de Turisme i als punts d’informació turística repartits
entre els municipis del Moianès ha estat de 10.210 visitants. A banda, des de l'àrea de
dinamització turística i comercial cal fer esment que l'any 2012, 11 empreses turístiques del
territori han rebut el distintiu de Qualitat Turística SICTED.



Cal destacar també per nombre d'usuaris les visites dels programes de 0 a 16 anys, amb
un total de 6.036 visites. Aquests programes inclouen els alumnes de l'espai Edu.Moianès,
les activitats i tallers que es realitzen en diferents escoles, les visites als Espais Joves del
territori .



En tercer lloc, per número de visites, hi trobem l'Àrea de Formació amb un total de 5.355
visites, que corresponen als alumnes inscrits, interessats i/o que han iniciat o realitzat
un curs en els diferents municipis durant el període gener -desembre 2012.



En quant al Servei d'Ocupació del Moianès (SOM) s’ han atès unes 2.500 visites entre
entrevistes ocupacionals, visites de seguiment i visites al Club de la Feina. Cal destacar
també que durant l' any 2012 el SOM va gestionar 128 ofertes de treball , la majoria de les

quals corresponen al sector de serveis personals i a la comunitat, al sector comerç i serveis, i
al sector de la indústria alimentària.


Pel que fa a l'Oficina Local d'Habitatge ha atès 1.148 visites, que inclouen, sobretot,
tramitació de cèdu·les d'habitabilitat, ajudes de lloguer, Renda Bàsica d'Emancipació

i

tramitació de contractes de lloguer en el marc de la Borsa d'habitatge.


En quant a l'àrea d'emprenedors i empreses s’ han atès 888 visites tant de persones
emprenedores amb un nou projecte enpresarial com d’empreses existents amb
projectes d’ampliació o de diversificació, recerca de finançament o de subvencions.

o

Per una banda cal destacar que aquest any s’han assessorat 99 nous projectes
empresarials dels quals 29 projectes han acabat creant una nova empresa en el
territori, que han comportat la creació de 39 nous llocs de treball creats.

o

Per altra banda s’ han atès 54 empreses ja creades i/o consolidades que s'han
assessorat

en relació a temes com ampliació del negoci, normativa i tràmits de

subvencions

o

També aquest any

s'han realitzat 126 visites de prospecció a empreses dels

diferents municipis per detectar les necessitats de les empreses, i apropar i donar a
conèixer els serveis del Consorci

o

Destaquem com a dada rellevant que des de l’ existència del Consorci, durant 17
anys (1995-2012) s’ han assessorat un total de 1.751 nous projectes
empresarials , dels quals 455 s’ han materialitzat i creat una nova empresa i
que han comportat la creació de 855 nous llocs de treball al Moianès

o

El Consorci ha donat suport al tràmit de subvencions per les empreses de les
que s’ han concedit per nous projectes i per empreses existents durant aquest
any 2012 han estat de gairebé 337.000 €. Cal destacar que en el període 20052012 l’import de subvencions tramitades i concedides per aquest mateix concepte és
de 2.689.125, 38 €



La resta de visites corresponen a usuaris del Telecentre del Moianès (423), visites de l'Àrea
de Dinamització comunitària (353), visites de l'àrea de Diversitat i Oficina d'Informació a
l'Immigrant (457), l'àrea de desenvolupament local, sobretot en quant a consultes d'estudis, i
informació de dades sòcioeconòmiques i altres serveis complementàris que s'han ofert de
gestions vàries .

Així doncs, si sumem les 27.627 visites i usuaris per serveis ateses a les oficines del Consorci i les
31.061 visites de la pàgina web, el total de visites i Usuaris del Consorci del Moianès l'any 2012
ha estat de 58.688, un increment de 6.052 visites respecte el període anterior.

DISTRIBUCIO DE LES VISITES PER ÀREES DEL CONSORCI ANY 2012
Àrees i serveis del Consori del Moianès

Núm. de visites 2012

Desenvolupament Local ( Observatori )

10.210
5.355
6.036
2.500
1.148
888
423
353
230
457
27

TOTAL VISITES

27.627

Oficina de Turisme ,Punts informació i Ecomuseu
Àrea Formació
Programes educatiu i juvenils

de 0 a 16 anys

SOM-Servei Ocupació del Moianès
OLH- Oficina Habitatge del Moianès
Àrea Emprenedors i Empreses
Telecentre Consorci del Moianès
Dinamització Comunitària
Altres serveis i gestions
Diversitat i OFIM

VISITES WEB

I USUARIS PER SERVEIS
CONSORCI DEL MOIANÈS

TOTAL VISITES

I USUARIS PER SERVEIS

31.061
58.688

Aquestes dades reflexen l’ impacte dels serveis que el Consorci del Moianès ofereix als habitants,
empreses, entitats i Ajuntaments del territori. La valoració d'aquests resultats per part del Consorci i
els Ajuntaments del Moianès és molt positiva, perquè demostren amb dades reals que contribueixen
a esmorteir els efectes de la crisi econòmica , així com millorar la qualitat de vida i fomentar el
benestar i la cohesió social .

Per més informació o dades més concretes
Consorci per la Promoció dels municipis del Moianès
Tel. 93 830 14 18
consorci@consorcidelmoianes.cat
www.consorcidelmoianes.cat

