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Treballem per les persones
de Sallent
Des de Catalunya contribuint al
Desenvolupament Sostenible del M ´ N

2015-2019

Presentació de l’alcalde
Benvolguts sallentins i sallentines,
Hem arribat gairebé al final del
mandat 2015-2019, uns anys que
han estat plens de reptes, dificultats i moments molt complicats.
Uns anys de crisi econòmica, que
ha comportat l’impuls de molts
serveis i programes que, sense ser
competència de l’Ajuntament, han
estat i són la nostra prioritat.
Aquest llibret està organitzat d’acord amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, perquè Sallent no és un
poble aïllat, les polítiques que s’apliquen al nostre poble contribueixen d’una forma o altra a la realitat del país i del món.
Som un granet de sorra però fent que la gent del nostre poble pugui viure millor, sumem al benestar del país.
En aquest sentit, des de les Nacions Unides s’han consensuat
17 objectius per assolir un món millor i s’han agrupat en 5
P, que són Persones, Planeta, Prosperitat, Pau i Partenariat. Per a nosaltres, això significa atendre i cuidar les
persones, per assolir la prosperitat individual i col·lectiva, contribuint a un planeta més sostenible i en pau i
fer-ho de forma conjunta, entre tots i totes.
Com veureu en aquest llibret, s’han fet moltes coses, programes que segueixen i que han millorat, altres de nous, obres
que ens ajuden a tenir una millor qualitat de vida, reformes
que fan més accessible i més bonic el nostre poble. Accions
de desenvolupament econòmic que comporten que Sallent
sigui un dels municipis on més empreses venen a instal·lar-se,
on s’ajuda a desenvolupar idees i portar a terme tot tipus de
projectes, en definitiva, estar al costat de tothom qui vol fer
coses.

En aquests 4 anys, hem assolit reptes que teníem pendents,
com construir el nou Espai Cultural de la Fàbrica Vella,
impulsar una millor atenció a tothom qui ho necessita des de
casa, obrir el poble al riu o fer el poble més accessible. Però
també ens n’han quedat per fer i el més important ha estat
que no s’ha pogut començar les obres de la residència, a
causa de les dificultats urbanístiques que han aparegut, però
que, gràcies a l’esforç i l’impuls de l’equip de govern, ja hem
superat i aviat podrem aprovar el nou projecte.
Entre tots i totes hem fet moltes coses; Sallent és avui millor
que fa 4 anys, hi ha menys atur, més qualitat de vida, més
oportunitats i, per això, en vull donar les gràcies a tothom qui
ho ha fet possible, des dels regidors i regidores de l’Ajuntament, als treballadors i treballadores públics, a totes les entitats, associacions, institucions i clubs que amb la seva feina
incansable fan que Sallent sigui un gran poble i també a totes
les empreses, autònoms i cooperatives que han treballat per
a l’Ajuntament, que finalment també han fet possible moltes
de les accions desenvolupades.
I no puc acabar sense fer referència, que aquest mandat també ha estat el de l’1 d’Octubre, moment en què Catalunya
i Sallent van votar per l’autodeterminació del país, fet que ha
comportat que els líders polítics i socials portin avui més d’un
any en presó preventiva i d’altres siguin a l’exili, com la sallentina, exdiputada i exregidora, Anna Gabriel. Per a totes i tots
ells, també des d’aquí, en demanem la LLIBERTAT.
Moltes gràcies a tothom i Visca Sallent!

Sallent, 26 de febrer de 2019

A Sallent ens hem compromès amb el
desenvolupament sostenible: Persones, Planeta,
Prosperitat , Pau i Partenariat

El desenvolupament sostenible és el gran repte per al món i
també per a cada municipi. A Sallent ens hem abocat a treballar per les Persones, la Prosperitat, el Planeta, la Pau i el Partenariat, cinc paraules començades amb la lletra P que marquen allò que és important.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovats el 2015 per Nacions Unides, són un gran acord sobre allò
que governs, empreses, organitzacions i fins i tot particulars
han de fer abans del 2030 per aconseguir un món sostenible.
L’Ajuntament de Sallent hi està plenament compromès i ha

treballat durant l’últim mandat per assumir la seva corresponsabilitat a l’hora d’aconseguir un Sallent més sostenible i pròsper on les persones puguin tenir més qualitat de vida. També
som conscients que es podrien haver fet moltes altres coses, i
de ben segur també millor, però en tot moment s’ha treballat
amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels sallentins i
sallentines.
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Les
persones
ELS COMPROMISOS DE SALLENT
Fomentar els principis d’equitat i solidaritat per combatre la desigualtat i evitar la marginació social.
Aplicar polítiques actives per la inclusió i la integració dels sectors
menys afavorits de la nostra ciutadania.
Tot sector social i tota persona han de quedar incloses en els serveis
socials i en els recursos bàsics.

ALINEATS AMB ELS
OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE...
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“Estem decidits a acabar amb la pobresa i la fam,
en totes les seves formes i dimensions, per garantir que tots els éssers humans puguin realitzar el
seu potencial en dignitat i igualtat i en un entorn
saludable”

Les Persones

Les
Persones

Per aconseguir una vida digna per a les persones és
necessari treballar en els 5 objectius que es proposen a l’Agenda 2030:
Garantir programes per erradicar totes les formes
de pobresa, treballar per aconseguir la fam zero,
fomentar la salut i benestar, oferir una educació de

qualitat i finalment establir una igualtat de gènere
entre les persones.
L’Ajuntament de Sallent situa en el centre de les seves polítiques un treball compromès cap a una vida
digna, igualitària i saludable per als seus habitants.
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Sallent cuidant les persones
SERVEI D’ATENCIÓ
A L’ENTORN DOMICILIARI

PROGRAMA ATENCIÓ I VIDA
A LA RESIDÈNCIA
Nou model on es treballa d’acord amb els desitjos, preferències i gustos dels residents. Més informació per cobrir millor
les necessitats. Flexibilització dels horaris d’esmorzar. Implementació del projecte d’Atenció Centrada en la Persona.
Sortides a l’exterior, col·laboracions amb les escoles, Creu Roja,
Escola de Música i molts d’altres, per dinamitzar la vida dels
residents i programes intergeneracionals. Excursió anual fora
del municipi i festa de la residència per a familiars i usuaris.

Treballem perquè a Sallent, Cabrianes i Cornet, les persones
que requereixen d’atencions especials puguin disposar a casa
seva de serveis semblants a una residència. Àpats a domicili, reformes en habitatges, transport per anar a dinar
al centre cívic, grups de suport emocional, higiene, neteja de la llar, cuidem els cuidadors, suport en estades
hospitalàries, etc.

ATENCIÓ DIRECTA A LAS PERSONES

Més de 4.500 intervencions en
4 anys des de l’oficina de Benestar
Social de l’Ajuntament de Sallent.
Informació, assessorament, tramitació, prevenció, necessitats
d’urgència social, suport a la unitat convivencial, pobresa,
problemes d’habitatge, etc. Cada persona és una realitat, cada
persona té una necessitat. Atenció individualitzada. Programa
de suport a les famílies: activitats extraescolars, d’estiu, llibres i
material escolar, transport.

8

PROJECTE RELATS,
ESCOLTANT ELS GRANS
Treball en xarxa per a la creació d’un marc de confluència intergeneracional, amb la finalitat de fomentar la inclusió de les
persones grans residents a la Sant Bernat cap a la vida social
de Sallent, fomentant l’escolta activa com a font de coneixement i transformació entre els joves que han participat
en el projecte tot pal·liant la sensació de solitud d’algunes
persones grans. Aquest projecte ha guanyat el premi
Retines 2018 al millor projecte audiovisual en benefici de l’acció socioeducativa.

CICLE DE CAMINADES A
100 CAP ALS 100 I PAFES

cés a cicles formatius de grau mig i superior, així com per
les proves lliures d’obtenció de l’ESO

CENTRE OBERT PER INFÀNCIA
I ADOLESCÈNCIA

Cicle de caminades per persones grans per mantenir una activitat física regular i millora de la socialització. A partir d’enguany s’ha incorporat la marxa nòrdica que aporta més beneficis per a la salut. Participació en les trobades amb altres
municipis.
PAFES: programa coordinat amb el centre mèdic, perquè
l’esport moltes vegades és la millor medecina.

POBLE CÀRDIO-PROTEGIT
Implementació de desfibril·ladors, tant a la via pública com
als principals equipaments i serveis
oficials, per tal de poder atendre les
urgències amb més rapidesa. Per
desgràcia a Sallent hem comprovat
que aquesta és una inversió molt útil.

MÉS FORMACIÓ PROFESSIONAL CICLES FORMATIUS

En aquest mandat el SIAF ha estat reconegut com a Centre
Obert, dins la xarxa de la Generalitat de Catalunya. Atenció
a la infància i adolescència. Fomentar aptituds i actituds.
Garanteix una intervenció socioeducativa amb els infants. S’han fet les obres d’adequació de l’espai interior i un
nou lavabo, per adaptar-ho a les necessitats i requeriments

INFANTS I JOVES
Creixement de les Colònies Esportives. En 4 anys s’ha passat
de 98 a 220 participants d’entre 8 i 16 anys. Activitats esportives al medi natural, i als espais esportius del poble. Casal d’Estiu: nova proposta per fer un gran casal d’estiu des de que
s’acaba l’escola fins que torna a començar. Infants de P3 a 6è
poden gaudir d’activitats de descoberta de l’entorn natural i
de la vila. Parc de Nadal: amb una mitjana diària de 170 participants, les festes de Nadal són més divertides.

L’Ajuntament de Sallent ha llogat i construït un taller de
formació professional que hem posat a disposició de l’Institut per tal de poder desenvolupar més i millor formació
professional. Cursos de preparació per fer les proves d’ac9

FOMENT DE L’ESPORT

330 ALUMNES A L’ESCOLA DE MÚSICA
Increment del 41% dels alumnes que toquen algun instrument. Música per a nadons de 0 a 3 anys. Preparació per a l’accés superior. Mètode Suzuki, especialitzat
en piano. Entrada en funcionament de la batucada i el
grup de gralles. Projectes propis de l’Escola: Hallownyada i l’impressionant musical Annie. La música també per a les persones amb discapacitat i col·laboració
amb el servei d’infància.

L’esport és qualitat de vida, salut, civisme i valors. S’ha fet un
estudi per valorar la pràctica esportiva dels infants i joves. Programa perquè tots els nens i nenes sàpiguen nedar. Foment
perquè cap nen o nena es quedi sense fer esport per problemes econòmics.

El 85% dels infants i joves
de Sallent fan esport

ATENCIÓ A LES CAPACITATS DIVERSES
Obertura dels centres esportius per tal que es puguin utilitzar
per fer diverses pràctiques esportives. Accions concretes i específiques com una caminada, equitació o vela. Col·laboració
amb el centre ocupacional d’Ampans. Programa de la Música
a Casa, amb un magnífic concert anual. Trobades de lectura
fàcil entre la Biblioteca de Sallent i el centre ocupacional.

NOU PLA D’IGUALTAT I LGTBI
Aprovació d’un nou Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Sallent
per poder detectar i atendre qualsevol situació. Col·laboració
amb el Consell Comarcal pel nou Pla LGTBI i obertura d’un
centre d’atenció integral LGTBI per a tota la comarca del Bages.
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LABORATORI DE CREACIÓ JOVE

100 ANYS DE BIBLIOTECA

Projecte educatiu per acostar infants i joves a la dansa, la música i les arts plàstiques. Diverses activitats per a les diferents
etapes educatives a l’Espai Cultural Fàbrica Vella. Educar en
cultura, fomentar la creació.

La biblioteca és un dels principals equipaments del municipi
i ha fet 100 anys! Actes de celebració amb 2.769 participants.
Nou servei de préstec de llibres electrònics (e-book). Trobades setmanals de conversa en català per a immigrants. Club
de lectura. Hora del conte.

NOU ESPAI CULTURAL FÀBRICA VELLA
Aquesta ha estat l’aposta més important del mandat. Amb
una inversió de gairebé 2,5 milions d’euros, Sallent gaudeix d’un Espai Cultural polivalent amb una capacitat
de 506 butaques i possibilitats de diversos formats i
capacitats.
La Fàbrica Vella disposa d’una programació estable professional, aposta per la creació d’espectacles, tastets culturals diversos, a banda de ser l’espai de representació de les entitats
i escoles del municipi.

17.476 persones hi han passat des de la
seva inauguració el juny de 2017 fins a
desembre de 2018
La Fàbrica Vella, una iniciativa local que ha passat a ser un
referent comarcal.
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El
planeta
ELS COMPROMISOS DE SALLENT
Vetllar pels boscos, camins, rieres i riu, controlant abocaments, així
com la contaminació urbana generada pel soroll, la il·luminació i els
fums.
Fer més amb menys, emprar més les nostres capacitats i menys els
nostres recursos.
Adopció de polítiques d’estalvi i eficiència energètica i Promoció de
les energies renovables.

ALINEATS AMB ELS
OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE...
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“Protegir el planeta de la degradació, inclús
mitjançant el consum i la producció sostenibles,
administrant de manera sostenible els seus
recursos naturals i prenent mesures urgents sobre
el canvi climàtic per tal que es puguin satisfer les
necessitats de les generacions presents i futures”

El Planeta

Com Sallent
ha millorat
el Planeta

No hi ha dubte que el canvi climàtic és un dels
principals reptes a escala global. Les causes són
variades i greus: l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, la contaminació dels rius i mars, el consum
irresponsable de matèries primeres, etc.

Des de Sallent aportem el nostre granet de sorra
per a la consecució d’un Planeta més sostenible i
habitable per a les futures generacions. A través de
diverses accions sòlides i permanents hem aconseguit reduir la petjada ambiental de la població i a la
vegada donar a conèixer la importància d’adquirir
compromisos ambientals.
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Com Sallent ha ajudat a millorar el medi ambient
PLA DIRECTOR DE LA MINERIA I COMISSIÓ
DE SEGUIMENT DEL COGULLÓ
Aprovació d’un marc urbanístic per ordenar els espais
vinculats a l’activitat minera del Bages. Es fa un seguiment
per comprovar que es porten a terme les mesures ambientals
considerades en l’estudi ambiental estratègic d’aquest PDU.
Noves rases perimetrals del runam del Cogulló i de la
Butjosa. Separació per aigües dolces i salades. Recollida de
surgències. Cates al runam de la Butjosa per començar-ne el
desmantellament.
Treballem per fer compatible la continuïtat de
l’activitat i convertir la mineria en una activitat
sostenible i tan poc contaminant com sigui possible.

MÉS LEDS... MENYS CO2
Substitució de totes les bombetes de mercuri públiques,
canvi progressiu de les il·luminacions de vapor de sodi cap a
noves lluminàries amb tecnologia LED. Substitució de llums
als equipaments públics per anar-ho transformant en LED:
ajuntament, pavelló esportiu, escola de música, policia local,...
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BONIFICACIONS EN LA INSTAL·LACIÓ
DE PLAQUES SOLARS EN HABITATGES I
EDIFICIS INDUSTRIALS
Es bonifica fins a un 40% l’impost sobre els béns immobles
durant els dos períodes impositius següents a la instal·lació
de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
provinent del sol.

PUNTS DE CÀRREGA DE VEHICLES
ELÈCTRICS
S’han instal·lat dos punts de càrrega de vehicles elèctrics a la
plaça Santa Maria. S’han comprat dos nous vehicles elèctrics
per a l’Ajuntament de Sallent i s’impulsen bonificacions fiscals
per incentivar-ne l’ús.

PACTE DELS ALCALDES I ALCALDESSES PEL
CLIMA I L’ENERGIA

MILLORES A LA XARXA D’AIGUA I EN
DEPURACIÓ

Es tracta d’un moviment a nivell europeu que involucra tant
les Autoritats Locals com la ciutadania per lluitar de forma
conjunta contra el canvi climàtic, al qual l’Ajuntament de
Sallent es va adherir. Totes les accions fetes van encaminades
a poder assolir els objectius de mitigar el canvi climàtic des de
les nostres possibilitats.

Seguiment mensual de les tasques de l’empresa
concessionària en la gestió de l’estació depuradora de Sallent.
Inversions i millores a les instal·lacions, tant a l’EDAR de Sallent
com al polígon Plans de la Sala.
Obertura del sistema d’abastament d’aigua Sallent-ArtésAvinyó-Calders. Nou sistema de finançament amb una
reducció del 70% en l’aportació de Sallent.

OBERTURA DEL POBLE CAP AL RIU

Nous espais per gaudir de la natura i la
pràctica de l’esport.

PROJECTE ADOPTEM EL RIU
Projecte educatiu amb utilitat social per a Primària i Secundària
per implicar-se i comprometre’s amb el medi ambient a nivell
local. Tallers educatius per la descoberta del riu.

Amb la neteja dels vorals del riu s’han obert nous espais per
gaudir de la natura i la pràctica de l’esport. El riu és vida, ens
hi hem d’acostar, conèixer i gaudir-lo. Actuacions al passeig
del riu, al parc de la muralla i en els propers dies al camí de
Cabrianes i al Parc de la Torre del Gas.

15

CANALITZACIÓ DEL TORRENT DE L’OLLER
Neteja i adequació del Torrent de l’Oller (baixa per darrere
del carrer Pont a la Rampinya). Canalització de totes les
evacuacions d’aigües brutes que anaven directament al
torrent. Actualment el nou col·lector les recull fins a la xarxa
d’evacuació.

PROGRAMA LLARS MÉS EFICIENTS
ENERGÈTICAMENT
Un assessor energètic ha visitat les llars per tal de millorar
l’eficiència dels habitatges en situació de pobresa energètica,
tot reduint les despeses de subministraments bàsics.

CAMPANYA D’ESTALVI D’AIGUA I ESTUDI
PER INCREMENTAR EL RECICLATGE

MILLORES EN EQUIPAMENTS:
MÉS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Canvi de les finestres de la sala de la Turbina a la Casa Torres
Amat per millorar la climatització. Substitució de tancaments
a la sala de Cultura. Millores dels aïllaments a la residència
Sant Bernat, per tal de rebaixar la temperatura, especialment
a l’estiu.

S’han repartit més de 4.000 airejadors perquè els sallentins
i sallentines estalviem aigua a les nostres aixetes, així com
impulsar la sensibilització per l’ús responsable de l’aigua.
Redacció d’un estudi per passar del 30% del reciclatge actual
al 60% l’any 2020. Aquest estudi analitza diverses alternatives
per assolir l’objectiu amb el nou contracte de recollida
d’escombraries que tindrà lloc a finals de l’any 2019.

MANTENIMENT I INVERSIÓ EN
CAMINS RURALS
La millora en el manteniment i inversions en els camins rurals
ha estat una constant, tant per part de l’Ajuntament com en
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, Generalitat de
Catalunya i Agrupació de Defensa Forestal.
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La
Prosperitat
ELS COMPROMISOS DE SALLENT
La societat ha de donar valor a l’esforç personal, al desig de superació i a la capacitat emprenedora. L’èxit social requereix d’una
societat permeable on cadascú pot progressar a partir de les
seves capacitats i del seu esforç permanent, d’acord amb els seus
valors i objectius. Des de l’administració hem de fer possible que
la nostra societat creixi i es projecti.

ALINEATS AMB ELS
OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE...

Estem decidits a garantir que tots els éssers
humans puguin gaudir de vides pròsperes
i satisfactòries i que el progrés econòmic,
social i tecnològic es produeixi en harmonia
amb la natura.
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La Prosperitat
La
Prosperitat

Nacions Unides, en pro de l’assoliment de la
prosperitat, proposa cinc objectius concrets que
s’han d’assolir abans del 2030.
L’Ajuntament de Sallent ha treballat de manera
ferma, continuada i compromesa amb l’assoliment de la prosperitat per a tota la ciutadania de
Sallent, amb polítiques per reduir les desigualtats,
ajudant a crear noves empreses, fomentant l’ocupació de les persones aturades, motivant i ajudant els més joves a introduir-se al mercat laboral,
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apostant pel teixit industrial i el comerç local, ajudant a aconseguir un treball decent per a tothom,
promovent el creixement econòmic i fomentant
la formació per a l’ocupació.
També s’han posat en pràctica polítiques d’ajudes
econòmiques per revitalitzar, actualitzar i fer més
sostenibles els edificis, habitatges i comerços, tot
un conjunt ampli de mesures i una aposta econòmica important per assolir una vila de Sallent
cada dia més pròspera.

Sallent avança cap a la Prosperitat
amb formació i ocupació
PROJECTE ACTIVA’T
No hi ha res més digne per a la societat que accedir al
món laboral. Et dona oportunitats i llibertat, per això hem
treballat en dues línies principals: la indústria i la formació
(la professionalitat). En el projecte Activa´t hem aconseguit
petites fites, palpables amb les dades i bones pràctiques
reconegudes institucionalment.

AJUDEM LES EMPRESES A CONTRACTAR
GENT DE SALLENT
Des de l’Ajuntament s’ha creat un programa que ajuda les
petites empreses a contractar gent de Sallent. En aquest
mandat 45 empreses i 4 entitats han contractat 52
persones, gràcies a aquests ajuts.

CREACIÓ D’OCUPACIÓ DIRECTA
Durant aquest mandat s’ha hagut de fer front a una
crisi econòmica molt important, per això la generació
d’oportunitats laborals ha estat una prioritat. Des de
l’Ajuntament, i amb l’ajuda d’altres administracions,
55 persones han tingut un contracte laboral, amb una
aportació de 460.511,62 €.

CONVENIS DE PRÀCTIQUES AMB EMPRESES
La inserció laboral dels joves ha estat una prioritat i en aquests
anys s’ha aconseguit fer 25 convenis de pràctiques per
persones participants en el programa Turn On i Sallent
t’Acompanya, entre d’altres.
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CURSOS PER A PERSONES ATURADES I
TREBALLADORES EN ACTIU

400 entrevistes ocupacionals fetes durant el mandat i
290 ofertes de treball gestionades.
48 joves han gaudit dels beneficis del programa de garantia
juvenil.

PROGRAMA TURN-ON
Programa de formació i pràctiques en l’àmbit de la
rehabilitació d’edificis. S’està rehabilitant “La Caseta”
Un total de 200 participants del municipi s’han pogut
formar en diferents cursos destinats a la millora de les
habilitats i competències professionals i eines per a la
recerca de feina. Alguns d’aquests cursos anaven destinats
a persones més grans de 55 anys, com “Internet al teu mòbil”.
Entre els cursos amb més acceptació hi ha hagut els de Riscos
Laborals, Anglès, Neteja industrial, Plataforma elevadora, Pont
grua, Monitors de Lleure, Idees de negoci, etc.

SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ (SLO) - OFICINA
XALOC CERTIFICADA
Aquest servei municipal està enfocat a la intermediació
laboral entre les empreses ubicades al territori i les persones
que busquen una feina, evitant duplicitats, millorant
l’ocupabilitat de les persones, promovent la seva qualificació
professional i establint vincles de col·laboració amb les
empreses per detectar necessitats de personal i oferir la
mà d’obra qualificada. També s’ha col·laborat en programes
formatius a nivell comarcal.

de l’edifici de Contramestres. Hi han participat
53 joves, dels quals 32 estan inserits a l’empresa.
Programa reconegut pel Banc de Bones Pràctiques
dins de l’àmbit de la inclusió social.

SALLENT T’ACOMPANYA
Programa de formació i pràctiques destinat a la formació
i pràctiques en l’àmbit de l’atenció i cura de les persones
amb dependència. Hi han participat 25 persones. En aquests
moments 2 han seguit estudis de formació reglada i 12 estan
treballant o han treballat oficialment.

PROGRAMA DE JARDINERIA
Enguany s’ha aconseguit una nova subvenció del
Servei d’Ocupació de Catalunya per tal d’organitzar
un curs de formació sobre jardineria, que comportarà
la contractació de 8 persones del barri de la Riba.
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Bones dades econòmiques i d’atur:
reducció de l’atur a Sallent

MERCAT DE TREBALL. Atur registrat. Sallent
Font: Departament d'Empresa i Ocupació

L’aposta de l’Ajuntament de Sallent per alinear-se
amb els ODS sobre la Reducció de les Desigualtats i el
Treball Decent i Creixement Econòmic han donat un
resultat molt positiu:
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De 485 a 291 persones registrades a l’atur entre el 2014 i el
2018.
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A més, gràcies al treball focalitzat, s’ha reduït el nombre
d´aturats en les franges de més difícil inserció en el món
laboral.
Cal destacar que la taxa d’ocupació a Sallent és del
86,2%, molt per sobre de la taxa espanyola (65,5%) i l’europea
(72,2%), segons dades de l’Eurostat.
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AJUTS AL COMERÇ DE SALLENT
Seguint amb l’aposta de donar suport a l’emprenedoria, al
teixit industrial i al comercial i amb la finalitat de dinamitzar el
comerç local, aquest mandat s’han donat ajuts econòmics per
valor de 120.552€ per a la rehabilitació i modernització
de 40 establiments comercials, així com suport per a
la creació de pàgines web i venda online. També, amb el
programa Locals Buits per ajudar a aixecar persianes, s’han
ocupat 10 aparadors amb incentius econòmics.
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EMPRENEDORIA I ECONOMIA SOCIAL

VIVER I CENTRE D’EMPRESES: EL SALT

Des de la regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació
s’ha ofert assessorament personalitzat i Plans d’empresa a
aquelles persones que volien obrir un negoci a Sallent, així
com l’assessorament en tràmits d’autònoms, liquidacions
tributàries, comptabilitat, etc., gràcies a un conveni amb la
Fundació EMI.

El febrer de 2016 vàrem inaugurar El Salt, un espai destinat a
despatxos de lloguer temporal per a persones emprenedores
i empreses joves de menys de tres anys. Aquests despatxos
estan dotats amb servei d’internet, fotocopiadora, impressora,
espai d’office i mentoria per als projectes empresarials.
El Salt té l’objectiu de donar suport a les persones
emprenedores i professionals, permetre que superin amb èxit
els primers anys i ajudar-les a millorar la supervivència.
11 empreses locals allotjades en aquests tres anys de
funcionament.

També formació específica per a dones emprenedores, la
celebració del dia de l’emprenedoria, club de l’autònom amb
formació a mida de les seves necessitats i l’impuls de l’economia
cooperativa, social i solidària a través de la participació en la Taula
de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

TEIXIT INDUSTRIAL

L’aposta per la indústria és una prioritat pel govern municipal
de Sallent. En aquest sentit s’ha ajudat les empreses
del municipi a poder ampliar la seva activitat així
com aconseguir la implantació de noves empreses en
els nostres polígons industrials, que pràcticament ja
estan plens.

10 noves empreses instal·lades a Sallent
entre 2015 i 2018 i 9 de les ja existents
han ampliat la seva activitat.
Una altra de les apostes ha estat la millora en les infraestructures
dels polígons, s’han aprovat modificacions en el planejament
per poder afavorir que s’implantin indústries al municipi i
s’ha aprovat un preu públic per a la utilització, per part de les
empreses, del CAT (Centre d’Acollida Turística)
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Reduint les desigualtats tot construint ciutats i
comunitats sostenibles
LLEI DE BARRIS. SUBVENCIONS PER A LA
REHABILITACIÓ D’EDIFICIS
Des de l’any 2015 fins al 2018 s’ha portat a terme el programa
de rehabilitació d’edificis de la Llei de Barris, amb un import
provisional de 55.763 € per 17 habitatges, mitjançant
una convocatòria pública per a la millora de les condicions
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques,
rehabilitació de cobertes i façanes, millora de les instal·lacions
de serveis d’aigua, gas i electricitat i en general obres per
garantir la seguretat constructiva dels edificis.
Properament finalitzarà la rehabilitació de 6 habitatges més,
als quals també s’atorgarà la subvenció.

l’any 1925, que quedaven exclosos de l’anterior subvenció.
D’aquesta manera s’ha aconseguit rehabilitar 9
habitatges més 2 sol·licituds que estan en curs. De
moment s’hi han destinat 22.577 €.

PROGRAMA DE CESSIÓ D’HABITATGES PER A
LA SEVA REHABILITACIÓ I ÚS SOCIAL

SUBVENCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ
D’EDIFICIS ANTERIORS A 1925

Volem que els pisos buits estiguin al mercat de lloguer.
Per això s’ha obert un programa específic per tal que els
propietaris puguin cedir els seus habitatges a l’Ajuntament a
canvi que se li facin obres de millora. Com a contrapartida
el titular cedeix l’habitatge per ser utilitzat en lloguer social
durant un període determinat de temps. Actualment hi ha
5 habitatges que estan en aquestes condicions.

Vist el bon funcionament de les subvencions en l’àmbit
delimitat de la Llei de Barris, es van elaborar unes bases
per concedir ajuts a immobles construïts amb anterioritat a
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MILLORES EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS

IMPULS A LA CASA TORRES AMAT

Tal com es proposava al Pla d’Actuació Municipal s’han
millorat les instal·lacions esportives en seguretat i funcionalitat
adaptant-les a la normativa vigent i oferint-les a la ciutadania,

Entre la subvenció del Fons FEDER i l’aportació de mig milió
d’euros per part de l’Ajuntament de Sallent, es rehabilitaran
els baixos de la casa Torres Amat i es guanyaran tres
noves sales museïtzades, la instal·lació d’un ascensor
per fer accessible tota la casa, així com millorar-ne la
seguretat i l’aprofitament d’aquesta important casa
sallentina.
També s’hi ha fet millores recuperant més l’aspecte originari de
l’entrada de la casa, així com la catalogació de totes les peces
de la casa. Impuls de les visites i obertura de l’equipament.

gràcies a la col·laboració amb els clubs i entitats del municipi.
S’han fet 2 noves pistes de tennis herba, renovat els
vestidors de la pista coberta, un nou camp de volei
platja, millores al camp de futbol, pavelló, piscina
i petanca. Passarel·la d’accés a la zona esportiva
sobre el riu Cornet. També s’ha fet el projecte per a la
construcció d’un nou gimnàs.
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MILLORA DEL PONT PERE OTGER, EL PONT
VELL DE SALLENT
Després de molts problemes, amb suspensió de pagaments
de l’empresa adjudicatària inclosos, finalment es veu la llum
en la reforma del Pont vell de Sallent. Una obra que el farà
molt més segur i còmode.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA
S’ha impulsat el desplegament de la fibra òptica al
municipi de Sallent. S’ha dotat d’internet i fibra òptica a la
majoria dels equipaments municipals. Nou sistema de vídeo
actes pels plens municipals que permeten veure i escoltar-los.

MILLORES EN ACCESSIBILITAT
I SERVEIS BÀSICS
Avancem perquè Sallent sigui un municipi on tothom pugui
accedir al màxim de llocs possibles. On moure’s pel poble sigui
el màxim de còmode i accessible per a tothom. En aquests
quatre anys s’han reasfaltat 26.790 metres de carrers,
construït 27 nous passos de vianants accessibles,
651 metres de voreres més amples i carrers amb
plataforma única per tal que sigui més fàcil transitar.

NOU ASCENSOR A LA RAMPINYA
El barri de la Rampinya pateix un greu desnivell que comporta
dificultats perquè les persones amb més dificultats puguin
accedir al centre de la població. Per això s’ha construït un
ascensor que en millora molt l’accessibilitat.

NOVA EMPENTA AL POBLAT IBÈRIC DEL
COGULLÓ
Inversions en excavacions i projectes per posar en relleu
la importància del nostre Poblat Ibèric. S’ha aconseguit la
cessió al poble per part de l’empresa propietària i s’ha fet un
important impuls de visites i manteniment perquè esdevingui
un referent en el món iber.
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La Pau
ELS COMPROMISOS DE SALLENT
La llibertat individual és el fonament primer de la democràcia. Les persones lliures han de poder decidir, sobretot en àmbits de forta presència del sector públic.
Un bon govern ha de gestionar bé i resoldre les necessitats mediates i
immediates de la ciutadania, però a més, ha de transmetre un projecte
de poble i ha de generar il·lusió i confiança. El govern no tan sols gestiona, sinó que també lidera i ho ha de fer amb serenitat, seny i sense
por ni superficialitat.

ALINEATS AMB ELS
OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE...
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Estem decidits a fomentar societats pacífiques,
justes i inclusives que estiguin lliures de la por i
la violència. No hi pot haver desenvolupament
sostenible sense pau, i no hi ha pau sense desenvolupament sostenible

La Pau,
Justícia i Institucions Sòlides

Per poder avançar en l’assoliment dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible és imprescindible comptar amb unes Institucions ben sòlides i
transparents, que garanteixin els drets dels ciutadans i la seva participació activa en la presa de
decisions.

Els ajuntaments són les institucions més properes
als ciutadans, per això és tant important el paper
que desenvolupen i la forma com es relacionen
amb la ciutadania. Han de prestar els serveis bàsics de manera justa i equitativa i han de fomentar la pau, la justícia i la solidaritat envers els més
desfavorits.
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Pau, Justícia i Institucions Sòlides.
Reptes de present i futur.
SUPORT A LES PERSONES REFUGIADES

NOVA APP DE COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES

Sallent, des del primer moment, va estar disposada a ajudar
davant la crisi humanitària que encara avui s’està vivint a Síria
i a la Mar Mediterrània. Vàrem posar a disposició dels refugiats
un habitatge municipal que actualment està ocupat per una
família siriana.

Per tal de poder facilitar la comunicació d’incidències s’ha
posat a disposició de la ciutadania una aplicació mòbil per
poder-ho fer de forma senzilla, geolocalitzada i amb una
fotografia.

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
Des de Sallent també tenim responsabilitat en la cooperació
internacional i el suport al desenvolupament a les zones més
necessitades. En aquest sentit, anualment col·laborem de
forma conjunta amb altres pobles catalans a través del Fons
Català Cooperació al Desenvolupament.

NOVA OFICINA DE L’OMIAC
S’ha millorat l’espai de l’Oficina Municipal d’Informació i
Atenció al Ciutadà, dotant-lo de més personal i oferint un
millor servei. S’ha unificat el registre de documents presencial
i electrònic. L’any 2018, s’han tramitat 8096 registres d’entrada
i 4883 de sortida
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ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
Ens permet garantir una comunicació amb la ciutadania més
ràpida, eficient i eficaç, alhora que multiplica els canals de
comunicació dels ciutadans amb l’Ajuntament, simplifica les
gestions i redueix substancialment l’ús de paper.

ADMINISTRACIÓ INCLUSIVA

AL COSTAT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Gràcies al sistema de conversió del text en àudio les persones
amb dificultats visuals poden escoltar tota la informació
publicada al web de l’Ajuntament.

Per donar veu a la ciutadania a l’hora de decidir el seu futur.
El dia 1 d’octubre de 2017 a Sallent es va votar. També es va
prendre l’acord de batejar el Passeig de la Biblioteca com
a Passeig de l’1 d’octubre, decisió sorgida de la iniciativa
popular.

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
Posada en marxa del Portal de la transparència de l’Ajuntament
de Sallent, perquè es conegui tota la informació del consistori.

ADMINISTRACIÓ PREPARADA
Durant aquest mandat s’ha confeccionat l’Itinerari de
Formació pel personal de l’Ajuntament, al qual s’hi ha
acollit la totalitat del personal.
De moment 154 treballadors municipals ja han participat en
un total de 100 formacions.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Per tal de garantir l’adopció de decisions inclusives i
representatives a tots nivells, l’escolta activa i la participació
ha estat una constant en la presa de decisions.
Sallent va votar les principals inversions a desenvolupar
aquest mandat, amb una participació de gairebé el 10% de
la gent amb dret a vot. S’han treballat conjuntament els
projectes de reordenació de les lleres del riu, del futur
parc de l’Estació, així com totes les reurbanitzacions de
carrers, millores en barris, etc.
L’equip de govern anualment fa una sessió per passar
comptes, explicar què s’ha fet i què es farà l’any següent, com
a espai de trobada, informació i diàleg.
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CONSELL D’INFANTS
Escoltar, educar, aprendre a participar, parlar, conèixer, són
àmbits de treball del Consell d’Infants de Sallent, que participa
també de la xarxa de consells d’infants de la comarca del
Bages. Àmbit de participació infantil, per fer un poble més
atent amb els nens i nenes.
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AMO. ASSEMBLEES MUNICIPALS OBERTES

BONA SALUT FINANCERA DE L’AJUNTAMENT

Les Assemblees Municipals Obertes són una eina de
participació ciutadana que permet que tant les entitats
com els veïns i veïnes de Sallent puguin presentar propostes
sobre temes d’interès per al municipi, debatre-les i finalment
aprovar-les en assemblea. L’any 2016 es van fer 3 AMOS,
en les quals es van presentar 14 propostes que foren
totes elles aprovades. L’any 2018 se’n van fer 2, amb un
total de 5 propostes, 3 de les quals van ser aprovades.

L’Ajuntament de Sallent ha complert en tots els informes les
prerrogatives d’estabilitat financera. Es paguen les factures
a menys de 30 dies i, any rere any, l’administració local ha
generat estalvi net, ha reduït el deute de l’Ajuntament i ha
generat superàvit.

El
Partenariat
ELS COMPROMISOS DE SALLENT
Ens hem d’ajudar mútuament: l’administració ha de col·laborar amb
totes aquelles iniciatives que sorgeixin de la població. Volem estar al
costat de tots els projectes i programes on puguem ser útils.
La col·laboració publico-privada entre les entitats, clubs i associacions
del poble i l’Ajuntament, fomenta la vitalitat de la societat.

ALINEATS AMB ELS
OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE...

“Estem decidits a mobilitzar els mitjans necessaris
per implementar aquesta Agenda mitjançant
una Aliança Global per al Desenvolupament
Sostenible revitalitzada, basada en un esperit de
solidaritat global reforçada, centrada en particular en les necessitats dels més pobres i vulnerables
i amb la participació de tots els països. Totes les
parts interessades i totes les persones”
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El Partenariat

El Partenariat és una forma de col·laboració entre diferents organitzacions que són capaces de veure les
oportunitats que ofereixen les aliances per tal d’obtenir uns objectius comuns.
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El Desenvolupament Sostenible del Planeta requereix que existeixin aquestes aliances entre el sector
públic, el privat i la societat civil. Aliances construïdes sobre principis i valors fonamentals per assolir
aquests objectius.

Compromesos amb les aliances necessàries
per al progrés sostenible.
L’Ajuntament de Sallent ha apostat, des de sempre, per la
col·laboració entre institucions i organismes, de manera que
s’han construït aliances en un espectre molt ampli, des de
convenis amb les entitats locals per oferir-los suport, convenis
amb altres institucions, com el Consell Comarcal, o acords
amb empreses privades i socials. En el cas d’AMPANS, per a
la inserció de col·lectius amb risc d’exclusió sociolaboral. Amb
aquest compromís de partenariat Sallent aposta per avançar
cap al progrés de forma conjunta i col·laborativa amb tots els
actors del nostre territori.
Un exemple d’aquest compromís és la nova proposta
educativa que té lloc al nostre Institut, fruit de l’acord
entre el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament
de Sallent i l’empresa minera Iberpotash, per oferir
la primera oferta formativa dual del sector miner, un
cicle formatiu de grau mitjà que dona l’oportunitat als
estudiants d’especialitzar-se en el treball de la mineria
i en el manteniment de les excavacions.

OTP DE CABRIANES
Treball conjunt amb l’Òrgan Territorial de Cabrianes. Conveni
econòmic per desenvolupar les activitats, contractar
i contribuir conjuntament a un millor espai públic i
d’equipaments. Nou aparcament davant del pavelló, asfaltats
i millores de camins.
Aprovació i reconeixement de la figura de l’alcalde pedani,
per millorar la representació i la relació bilateral.

AMICS DE CORNET
Col·laboració amb l’entitat representativa de Cornet. Suport
en les activitats i treball conjunt per un bon manteniment de
l’espai rural i el patrimoni. Arranjament de la plaça, campanar,
camins, etc.

ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES
La participació de les AV i els mateixos veïns a les reunions
de proposta i millora dels barris són imprescindibles abans
de qualsevol actuació. El treball conjunt ens ajuda a tenir
els ulls posats als barris i d’aquesta manera poder millorar
dia a dia.
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CONVENIS AMB ENTITATS
En l’actualitat, disposem de 31 convenis actius amb entitats
locals per contribuir al seu funcionament, que és contribuir
al dinamisme del poble, des de l’àmbit educatiu, cultural,
festiu, de protecció civil, d’atenció a les persones, de cura dels
animals, de foment de l’esport i desenvolupament comercial,
amb un total de 144.580,00 €.

IMPULS DEL CASTELL DE SALLENT:
NOU FESTIVAL MUSICAL
L’entitat Trentasisena ha impulsat un nou festival de música al
Castell, una forma de promocionar aquesta joia del romànic
sallentí, entre els sallentins i sallentines, però també a la gent
de fora. Sense finançament municipal, però amb el suport
logístic necessari se n’han fet ja dues edicions.

Disposem de 31 convenis actius amb
entitats locals per contribuir al
dinamisme del poble

APOSTA CONJUNTA PER LES ENRAMADES
Un exemple destacat entre totes les col·laboracions ha estat
el treball conjunt en l’impuls de la festa de les Enramades.
Les entitats del poble i moltes persones s’han bolcat per fer
reeixir aquesta festa. L’Ajuntament sempre ha d’estar al costat
per ajudar.

SUBVENCIONS DE LLIURE CONCURRÈNCIA
Amb aquestes subvencions s’obre la possibilitat que les
entitats del poble presentin els seus projectes i les seves
iniciatives per dinamitzar diferents accions en benefici del
poble, poder atendre interessos diversos i enriquir-nos
tots plegats culturalment i com a persones. Cada any es
concedeixen més de 30.000 €.

