BUTLLETÍ MUNICIPAL

MARÇ 2017

Benvolguts sallentins i sallentines,
Novament teniu a les mans un butlletí informatiu de
l’Ajuntament de Sallent. Un butlletí espaiat en el temps,
ja que actualment la immediatesa de la informació passa principalment per les xarxes socials, la pàgina web de
l’Ajuntament, així com els informatius de Ràdio Sallent i
Ona Bages, i el Sallent Notícies del Canal Taronja. En aquesta ocasió voldria aprofitar aquestes ratlles per destacar dos
temes molt actuals:
Per una banda, la frenada, que no aturada, del procés de
construcció de la nova residència de Sallent. Fins al dia 29
de desembre, l’Ajuntament de Sallent disposava de TOTS els
informes favorables per la seva construcció, per tant, l’obra
podria anar endavant, però el dia 29 de desembre va entrar
en vigor un Real Decreto del Gobierno de España, que impedeix construir una residència en un solar que estigui en
zona de “flux preferent” d’un riu. Ara l’Agència Catalana de
l’Aigua ha de fer el mapa de fluxos preferents del riu Llobregat. Per tant, l’equip de govern, tot i que seria totalment legal
tirar endavant la construcció perquè disposem de permisos
anteriors, frenem aquest procés per tenir la total seguretat
de si es podria fer, aplicant aquesta nova normativa. La voluntat de tirar endavant la residència és ferma i seguirem
treballant de valent per aconseguir-la ben aviat.
Per una altra banda, des de l’Ajuntament estem pendents
que se’ns atorgui una pròrroga per executar el programa de
la llei de barris de Sallent, que ens ha de permetre poder fer
actuacions importants a una zona de la Rampinya, la Carretera entre pont i pont, i un sector del nucli antic. Esperem
que finalment es desencalli el finançament per part de la
Generalitat, i aquest sector però de retruc tot el poble pugui
gaudir de les millores urbanístiques, d’accessibilitat, econòmiques i socials que hi ha previst en aquesta zona.
Esperem que ben aviat puguem anar avançant aquests temes
tan importants per Sallent, perquè de ben segur contribuiran a fer un poble molt millor.
Molt atentament,
David Saldoni de Tena
Alcalde de Sallent

PROJECTES
LA RESIDÈNCIA DE SALLENT PENDENT DE L'APLICACIÓ D'UN
REIAL DECRET DE L'ESTAT DEL 29 DE DESEMBRE DE 2016
L'Ajuntament de Sallent pendent de la definició dels fluxos preferents del riu
Llobregat
Dimarts 7 de març, va tenir lloc la xerrada informativa sobre la nova residència que es va celebrar a l'auditori
de l'Escola de Música. En aquesta ocasió es va comunicar a la població la decisió de frenar l'aprovació definitiva
del projecte de construcció de la nova residència a causa d'una nova normativa estatal del 29 de desembre del
2016.
L'Ajuntament de Sallent va comprar l'antiga Fàbrica Vella de Sallent amb l'objectiu de poder-hi fer una residència de persones grans l'any 2001. Des d'aleshores, s'han anat fent passos per poder tirar-ho endavant. El
passat 29 de desembre va entrar en vigor un Real Decreto del Gobierno de España, que impedeix construir
una residència en un solar que estigui en “zona de flux preferent". Ara cal que l'Agència Catalana de l'Aigua
determini quines són les zones de flux preferent per determinar si aquest decret afecta l’espai de la fàbrica vella.
L'Ajuntament de Sallent disposa de tots els informes favorables per construir la nova residència, ja que
aquest projecte es va informar abans de l'aprovació del real decret i, per tant, legalment es podria tirar endavant. Fins al 29 de desembre de 2016, les normatives de la Generalitat de Catalunya, permetien construir en sòl
de zona inundable si l'entrada i les obertures estaven per sobre de la cota d'inundabilitat de 500 anys. Aquest
era el cas de Sallent. La cota d'inundabilitat és de 273,5 metres sobre el nivell del mar i la residència de Sallent
es construïa a 275 m, per tant, era factible aquesta construcció, tal com deien tots els informes del projecte.
L'Ajuntament, però, ha pres la decisió de frenar, que no vol dir aturar, la construcció de la nova residència a
l'espera que l'ACA determini aquestes zones de flux preferent. L'equip de govern sempre ha dit que la residència es podia fer, perquè teníem tots els informes favorables per fer-la. Volem fer les coses molt ben fetes.
Fins al dia 29 de desembre no hi havia cap dubte, malgrat hi havia qui en volia sembrar, però a partir del 29 de
desembre, n'hi ha algun, per tant, no tirarem endavant una construcció si no estem del tot segurs que fem
el correcte.

Cota d'inundabilitat del riu Llobregat.

SALLENT REACTIVA EL PROJECTE DE LA LLEI DE BARRIS
L’Ajuntament de Sallent ha demanat una nova pròrroga per l’execució de les inversions previstes en el projecte
“Pla d'intercanvi integral del barri de la Riba del Llobregat”, fins a finals de l’any 2018. L'any 2010 la Generalitat
de Catalunya va concedir ajuts a Sallent per aquest projecte que compta amb un pressupost total de 4,8 Milions d’Euros, dels quals un 75% està finançat per la Generalitat i un 25% per l'Ajuntament.
Fins aquest any els pressupostos de la Generalitat no dotaven partida per aquest projecte, i ha comportat que
tots els municipis beneficiaris dels ajuts de la llei de barris haguessin de paralitzar aquestes inversions, però
enguany la Generalitat de Catalunya, ha desencallat aquest finançament i marca com a límit el 2018.
El projecte de la llei de barris a Sallent contempla els eixos prioritaris de Pavimentació i accessibilitat al barri
de la Rampinya: Carrer Pont i Concepció, millores a la carretera en el tram entre el pont nou i el pont vell,
adequació del parc fluvial que inclou el tram de riu entre els dos ponts i l’espai de la Torre del Gas, millores
en l’habitabilitat dels habitatges del barri, promoció del comerç del barri i foment de l’emprenedoria.
Tan bon punt sigui concedida aquesta pròrroga, per part de la Generalitat, es reactivarà la comissió de seguiment de la llei de barris que tenim constituïda en el nostre municipi i juntament amb l’equip de govern es
presentaran els principals projectes a desenvolupar.
Aquesta és una gran oportunitat per dinamitzar el barri de la riba del Llobregat que hem d’aprofitar perquè
noves persones puguin i vulguin anar-hi a viure, millorar urbanísticament el barri i dinamitzar-lo social i
econòmicament.

Barri de la riba del Llobregat.

PASSERA DE VIANANTS SOBRE MILLORA DEL PASSEIG ENTRE
EL PONT VELL I L'INSTITUT
EL RIU CORNET

Passera de vianants.

Passeig entre el pont Vell i l'institut.

La passera de vianants sobre el riu cornet és una de les
actuacions en el marc de la millora de la zona esportiva. Aquest projecte posa a disposició dels sallentins i
sallentines una connexió directa i segura entre la zona
esportiva de la piscina i la zona esportiva del camp de
futbol. Es preveu la construcció d’una passera d’una
longitud de 8,66 m amb una barana de fusta, la qual
pugui estar operativa a l'estiu.

La millora del passeig entre el pont Vell i l'institut és
una de les 5 propostes que es van sotmetre a votació
popular a les AMO i va sortir escollida en primer lloc.
En aquests moments s'ha encarregat el projecte per
crear una zona d’esbarjo i fomentar les vistes al riu
Llobregat (en vermell), així com la millora de tot el
camí que diàriament fan els nostres estudiants.

Felicitats!
Dijous 23 de febrer, l'arribada del rei carnestoltes va donar el tret de sortida a la 40a edició del Carnaval
de Sallent.
El Frikibingo, el Carnaval Infantil, la 69a, la Rua, i l'esperat Ball de Disfresses, amb
Doctor Prats, Aspencat i Hey Pachucos, van ser algunes de les activitats més
destacades d'aquest carnaval que va concloure el dimecres 1 de març amb
la rua mortuòria i l'enterro de la sardina.
Enguany, es van activar més mesures de seguretat. L'Ajuntament de Sallent
va posar a disposició dels ciutadans unes polseres pels menors perquè els
nens i nenes portessin les seves dades personals (nom i telèfon de contacte
dels pares) i així fer del carnaval de Sallent un lloc més segur.
Per altra banda aquest any, l'Ajuntament va preveure més sortides d'Àngels
de nit: joves voluntaris que tracten de fer reflexionar als joves sobre temes
com les malalties de transmissió sexual, embarassos no desitjats i abús dels
consums d'alcohol i altres drogues. També es van duplicar el nombre de
lavabos que es van distribuir al poble.
El carnaval de Sallent, organitzat pel Carrilet, amb 40 anys de
trajectòria ja és més que un carnaval, és cultura, poble i tradició.
Una de les festes grosses de la vila que no només mou a molts
voluntaris i sallentins i sallentines sinó bona part de
la Catalunya central. L'Ajuntament va apostar
per una festa que es visqui amb respecte,
civisme i seny de manera que puguem convertir el carnaval de Sallent en un model
d'oci on convisqui la festa i la diversió amb el
respecte a la vila de Sallent i els seus habitants.

EL PLE MUNICIPAL APROVA ELS PRESSUPOSTOS PEL 2017
L'Ajuntament aprova inicialment el pressupost més
gran de la història, per fer possible la construcció de
la residència amb un total de 14.331.030€. Un augment del 59,51% respecte a l'any passat. D'aquesta
xifra, 5 milions d'euros s'invertiran en la residència.
La resta d'inversions augmenten un 14,28% i la despesa corrent un 2,72% respecte a l'exercici anterior.
L'equip de govern presenta un any on, a banda de
mantenir tots els serveis i equipaments, així com la
majoria dels programes actuals, pretén fomentar
l'ocupació destinant un 29% més que l'exercici anterior a contractes ocupacionals, subvencions a les empreses i beques per als projectes Turn On i Activa't,
un programa que fomenta la relació dels joves amb les
empreses del municipi. També continua el programa
del Viver d'Empreses El Salt i l'equipament Cal Carrera.
Un altre dels eixos principals d'actuació municipal
recau en invertir en obres públiques per al manteni-

ment i millora del municipi. Per aquest motiu es preveu començar a construir la nova residència, la millora de la Carretera, que va des del pont vell fins a
l'Institut i la construcció de la passera de vianants
sobre el riu Cornet entre altres projectes.
En l'àmbit social, es preveu una ampliació dels serveis
d'atenció domiciliaria per a la gent gran del municipi
i la consolidació de nous programes com les targetes
moneder pels aliments frescos o l'obertura de l'espai
de roba de segona mà. Es preveu tirar endavant nous
programes de dinamització juvenil i formació i ocupació pels joves. Assessorament del comerç de Sallent
i projectes per promoure el turisme.
La prioritat de l'Ajuntament és fomentar l'ocupació
apostant pels joves que es troben a l'atur, invertir en
obres públiques per mantenir i millorar els espais de
la vila i la necessitat d'incrementar els serveis de cara
als sallentins i sallentines.

PRESSUPOST MÉS GRAN DE LA HISTÒRIA
AUGMENT DEL 59,51%
14.331.030€ OBRES PÚBLIQUES MILLORA CARRETERA
FOMENT OCUPACIÓ 29% MÉS PASSERA VIANANTS
L'IBI ES REDUEIX UN 2,6%

REVALORITZACIÓ CADASTRAL

El mes d'octubre passat es va mantenir el tipus d'IBI
mantenint també el rebut a pagar de l'any anterior.
Aquest any però, s'ha intentat equilibrar la ponència
cadastral i el tipus d'IBI per aconseguir una rebaixa
d'impostos del 2.6% perquè els sallentins i sallentines
i totes les famílies que tenen un habitatge a la nostra
localitat se'n beneficien.

L'Ajuntament de Sallent ja havia fet diverses peticions
al Cadastre perquè efectués aquesta revisió, i enguany
sembla que s'atendrà la petició. Cal dir que en els darrers dos anys s'han actualitzat els valors a la baixa
aplicant un coeficient reductor.

L'Ajuntament ha aprovat un nou tipus d'IBI per aquest El ple municipal ha aprovat sol·licitar la revisió ca2017 que redueix un 2,6% la quota que paguen els ciu- dastral del municipi que permetrà ajustar el valor
tadans.
cadastral de les finques als valors del preu de mercat
actual. La ponència vigent era de l'any 2004, moment
Aquesta reducció de l'IBI s'aplica tant pels impostos d'inflació immobiliària, per tant, s'espera que hi hagi
de béns immobles industrials com pels urbans, excep- una disminució del valor cadastral, tot i que no serà
tuant els més elevats que només baixaran un 1%.
igual per a totes les finques del municipi.

Aquesta adequació del valor cadastral s'iniciarà de cara
a finals d'any o principis del 2018 i la nova ponència de
valors entrarà en vigor el 2019.

TURN ON
D'aquesta manera els nois i noies poden descobrir
quin és l'ofici que més els agrada i poden ser orientats
de cara a un ofici o formació. Com a novetat, aquest
any, hi ha el repte d'afegir més formacions i alguna
d'elles reglades, de manera que els nois i noies puguin
afegir el títol al seu currículum.
El programa compta amb diverses subvencions tant
pels nois i noies que s'acullen al projecte com per a les
empreses del municipi que s'interessin a formar i contractar aquests joves. L'empresa els fa una entrevista
Edifici contramestres.
amb la possibilitat de tirar endavant un contracte de
Iniciada la tercera edició del projecte Turn On. Una prova amb el cost a càrrec de l'Ajuntament. Aquesta,
iniciativa de l'Ajuntament de Sallent, que pretén és una bona oportunitat per als joves perquè les emdonar resposta a l'atur juvenil donant-los suport i preses s'interessin per ells i els puguin arribar a conguiant-los en la inserció laboral i formativa.
tractar encara que no tinguin una formació específica.
El programa funciona sota la direcció i supervisió de
professionals que ajuden als joves a adquirir competències laborals i socials. Es fa un petit tast d'oficis en
l'àmbit de la construcció, l'electricitat, pintura i jardineria, entre d'altres a través de la rehabilitació de la
Caseta, de propietat municipal, i l'edifici de Contramestres, que en un futur es destinarà als joves.

Aquesta iniciativa ha tingut molt bona acceptació.
Dels 24 joves que han passat pel programa, 9 d'ells actualment ja estan treballant en empreses del municipi.
En aquesta nova edició del projecte Turn On, hi participen 13 joves d'entre 16 i 25 anys que han decidit
incorporar-se al projecte gràcies a l'efecte positiu que
han tingut les edicions passades i al boca-orella.

BREUS
Dimecres 15 de març, es va inaugurar "La Pinça", un espai solidari d'intercanvi
de roba infantil. El local està situat al carrer Sant Bernat i estarà obert els dimecres de 9 a 12h per portar roba i els dijous a la mateixa hora per recollir-ne.
Es tracta d'una idea dels pares i mares del servei d'infància, adolescència i família (SIAF) que seran els encarregats de vetllar per aquest servei amb
la col·laboració de Creu Roja i els serveis socials de l'Ajuntament que facilitaran vals d'urgència a aquelles famílies que ho necessitin de manera puntual.
Sallent fa un balanç positiu del 2016, any en què s'han tirat endavant nombrosos projectes
per seguir combatent l'atur al municipi, que respecte a l'any 2013, ja s'ha reduït un 40%.
Per aconseguir-ho, s'ha potenciat el servei d'ocupació i la borsa de treball, s'han aconseguit
diverses subvencions i s'han ofert cursos ocupacionals. Així mateix, el viver d'empreses el
Salt a dia d'avui ja s'hi ha instal·lat 7 microempreses que ocupen la totalitat dels despatxos.
La Garmin Team Trail Experience passarà per Sallent. Es tracta d'un nou format de cursa de muntanya per equips de relleu que travessarà Catalunya de Nord a Sud. Un recorregut de 200km non stop organitzats en 8 etapes d'entre 20 i 30 km i un màxim de 36h per
fer tot el recorregut. Un recorregut que se seguirà a temps real mitjançant el sistema track
the race, una plataforma de seguiment GPS. La Garmin Team Trail Experience se celebrarà
el 17 de juny. El punt de sortida serà a Castellar de N'Hug a les 10 del matí i finalitzarà
l'endemà, el 18 de juny a les 10 del vespre a Sant Cugat del Vallès.

10 ANYS DEL CONSELL D'INFANTS
El passat mes de desembre va tenir lloc l'acte de constitució del Consell d'Infants per al curs 2016-2017 a la
Casa Museu Torres i Amat. Aquesta ja va ser desena
edició del Consell d'Infants i es va aprofitar l'ocasió per
celebrar-ho.
El Consell d'Infants és un òrgan de participació de

l'Ajuntament de Sallent per sentir la veu dels infants en qüestions relacionades amb el municipi per

tal de dissenyar una vila a mida de tothom. Es tracta
d'una eina educativa que els permet adquirir hàbits
democràtics i exercir el seu dret a la participació fomentant la democràcia, la tolerància i el respecte dins
la societat.

Consell d'Infants 2016-2017.

Els consellers són escollits democràticament cada dos anys pels companys de classe en un procés electoral. Hi
ha 13 consellers infantils procedents dels cursos de 5è i 6è de primària de les escoles de Sallent i Cabrianes. El
consell d’infants de Sallent es va iniciar l’any 2006 elaborant un projecte que partia de les idees del pedagog Francesco Tonucci, ideòleg d’aquests òrgans de participació. Des de llavors, ja són 85 els infants del municipi que

han manifestat la seva opinió sobre tots els temes que s'han plantejat treballar.

Les primeres activitats realitzades pel Consell d’infants van consistir a donar a conèixer aquest òrgan de participació. Al llarg d'aquests 10 anys els nens i nenes han analitzat i participat en temes ben diversos des de les festes
del poble, el civisme, els drets dels infants, la mobilitat, la violència de gènere fins a intercanvis amb altres Consells d'Infants de Catalunya, visites a especialistes o a centres com podrien ser la clínica veterinària de Sallent, el
refugi d’animals, la policia local o geòlegs vinculats al Geoparc del Bages.
Tots aquests fets han estat analitzats a través dels ulls dels infants i han permès que la població sàpiga de la seva
existència i que diferents col·lectius, com per exemple ASACO, hagin demanat la seva col·laboració. A més a
més, la visió dels infants també ha estat present a l'hora de redactar projectes d’àmbit municipal com podrien ser
el del Pla de Barris de Sallent, el projecte educatiu del municipi o en l'elecció de les inversions del FEDER per als
anys 2015-19; així com la participació del projecte de recerca de la Universitat de Barcelona sobre participació
de la infància i l'adolescència.

Casa Torres Amat
Castell
Cogulló

Visites guiades gratuïtes
cada primer dissabte del mes

93 837 09 66

CICLE DE PASSEJADES
DE LA GENT GRAN

TALLER DE PRIMERS
AUXIL·LIS

DINARS
ACOMPANYATS

Sallent va acollir la trobada del cicle de passejades de la gent gran del
programa "a cent cap els cent". Un
total de 160 persones procedents de
Masies de Voltregà, Esparreguera
i Mollet van passejar per la sèquia
i van conèixer indrets de Sallent.
Després de la caminada van dinar a
l'envelat i van fer ball en línia.

El mes de desembre es va organitzar un taller de primers auxilis amb
la voluntat d'informar els sallentins/es de com poden actuar en un
d'aquests casos. En el taller es van
tractar temes com la maniobra de
Heimlich o el PAS, que poden ser
de gran utilitat en cas d'emergència.

30 ANYS DE LA FESTA
ESPORTISTA

XERRADA SOBRE ELS
AL·LÈRGENS

Enguany, Sallent celebrarà el
30è aniversari de la festa de
l'Esportista. L'acte central de la
festa serà el sopar que se celebrarà
el dia 19 de maig, amb actuacions
de l'Associació Sallentina de Cultura Física (ASCF), i l'esperada
entrega de premis a esportistes sallentins del món del futbol, tennis
taula, tennis, pàdel, petanca, waterpolo, natació, gimnàstica... que
seran els protagonistes de la nit.

El dia 20 de març es va organitzar
una xerrada informativa adreçada
al comerç alimentari i hostaleria
sobre els al·lèrgens.
Un nou reglament del RIAC obliga, a aquest tipus d'establiments, a
proporcionar informació sobre les
substàncies o productes que poden
provocar al·lèrgies o intoleràncies. Mitjançant aquesta xerrada
l'Ajuntament ha procurat informar
el sector alimentari i hostaleria.

Dinars acompanyats rep el primer
premi per a projectes d'activitats
comunitàries convocat per la Societat Espanyola de Medicina de
Família i Comunitària (semFYC),
a través del Programa d'Activitats
Comunitàries en Atenció Primària
(PACAP).
El març del 2016 es va iniciar
aquest projecte que té com a objectiu lluitar contra l'exclusió social de
les persones grans i millorar la seva
socialització, fomentant el benestar
de les persones i facilitant-los un
espai on compartir dinars saludables i gaudir d'activitats col·lectives
fora del domicili. L'ens local considera que la convivència i la cohesió social són béns essencials pels
veïns/es. Per aquest motiu, empra
recursos propis i d'altres administracions i entitats per promocionar
l'autonomia i cooperació entre els
sallentins/es.
Des de L'Ajuntament de Sallent es
facilita el transport adaptat a totes
aquelles persones que ho necessitin, i així consti en el seu historial
mèdic del CAP de Sallent, per traslladar-se al Casal.

CAVALCADA DE REIS

CICLE D'INTEL·LIGÈNCIA
EMOCIONAL

TROBADA DE DONES
DEL BAGES

La Cavalcada de reis, va ser un dels
actes amb més èxit del programa
de Nadal. Centenars de nens i nenes, carregats d'il·lusió, desitjos,
amor, es van aplegar entorn de la
Plaça Santa Maria per rebre els reis
d'Orient i el seu seguici que descendien lentament des del Serrat
del Xipell.
Els nens i nenes del Consell
d'Infants també van participar en
l'acte donant la benvinguda als reis
mags.

El cicle, organitzat per l'Ajuntament
de Sallent, va estar integrat per dues
sessions a càrrec de la psicòloga Lídia Costa. La xerrada anava dirigida a majors de 20 anys i també
se'n va fer una, anteriorment, per
a nois i noies d'entre 16 i 22 anys.
L'objectiu d'aquests cicles és analitzar i gestionar les emocions,
tractar l'autoestima i la seguretat
personal amb el fi d'ajudar al dia
a dia de les persones i les relacions
del seu cercle social.

Sallent ha acollit la 10a edició de la
Trobada de dones del Bages. L'acte
ha tingut lloc a l'escola Torres Amat
on s'han organitzat diferents tallers
sobre les representacions de la feminitat al cinema, tallers de lectura
sobre com educar prescindint dels
estereotips de gènere, tallers de decoupage, d'herbes remeieres i fins
i tot de Dance i Fitness. A més a
més, s'ha proporcionat servei de
canguratge per a les dones que hi
van assistir amb els seus fills i filles.

DESTACAT

SANT JORDI 2017
La volta al món en 80 maratons d'Arcadi Alibès

Tarda artística

Batucada amb PUM TAKATÀ
concurs literari CC Verge de Fussimanya

Cant Coral Centre Cívic Sallent

NINE el Musical

Espectacle infantil “Drac de Sant Jordi"

Taller de Blues amb l’EMM Cal Moliner
... I MOLT MÉS!
Esbart Vila de Sallent “Llegenda de Sant Jordi”

El passat 8 de febrer vam informar el Ple del canvi de denominació del grup municipal de CiU a Partit Demòcrata. Aquest canvi de denominació no implica cap canvi en els integrants del grup ni en el projecte de poble
que tenim per Sallent i pel país. El nostre compromís segueix més ferm que mai, amb els mateixos objectius i
reptes que ens vam marcar a les passades eleccions municipals del 2015.
El canvi de denominació és fruit d’una sèrie de canvis interns de la formació a través de la qual ens vam presentar. El juliol del 2015 Convergència va declarar de forma explícita la voluntat de dissoldre la Federació de
Convergència i Unió, i un any més tard, tots els militants del partit van decidir constituir una nova formació
política, el Partit Demòcrata Europeu Català “PDeCAT”.
El Partit Demòcrata Europeu Català és un partit que neix al segle XXI, pensat pel Segle XXI, fruit de l’experiència
política del catalanisme, recollint els millors actius de l’ahir i de l’avui, amb l’objectiu d’aconseguir convertir
Catalunya en un estat independent membre de la Unió Europea i de les Nacions Unides, i amb el propòsit de
servir al futur Estat amb vocació de centralitat política i d’esperit social, liberal i humanista.
Un partit que neix per viure el projecte europeu a Catalunya: pau, llibertat, justícia, democràcia de qualitat,
drets fonamentals de les persones, prosperitat, inclusió social, cohesió i justícia social, respecte al medi ambient
i solidaritat entre pobles i nacions.

David Saldoni

Jordina Moltó

Salvador Sibila

Jonatan Caro

Anna Mª Fernández

Empar Arenas

SOM PDeCAT
Demòcrates, catalanistes, independentistes, europeistes, humanistes i republicans, per servir al progrés
i la llibertat de Catalunya i dels ciutadans.
Transversals, format per persones de diversos orígens, idees i creences.
Oberts, permeables, transparents, compromesos amb la tolerància zero a la corrupció.
Amb vocació de centralitat política i social i de transformar la realitat per la via dels fets.
Amb somnis, ideals i projectes, i alhora realistes i explicant els problemes amb tota la seva complexitat.

No serà que ets del partit demòcrata i encara no ho saps? FES-TE ASSOCIAT!
Partit Demòcrata Europeu Català

@democratacat

@PDeCATSallent

C/ Torres Amat, 10 bxs. 08650 Sallent

Aquesta informació ha estat redactada i facilitada pels membres del grup municipal del partit Demòcrata.

-

L’OPOSICIO INFORMA
ERC
SEMPRE HI SOM

Els regidors/es d’Esquerra Republicana: Carles Pascuet, Pilar Sala, Antònia
Faja i Miquel Estruch.

ERC DEMANA UN NOU INFORME A L’AGÈNCIA CATALANA
DE L’AIGUA
El mes de setembre el ple aprova el projecte executiu de
construcció de la Residència al solar de la Fàbrica Vella
ubicat en zona inundable. ERC va votar en contra per poder fer al•legacions, i va defensar i defensarem que estem
d’acord en el disseny i estructura de l’edifici, però no en el
lloc on està previst construir-la.
El mes de febrer Protecció Civil ens informa de l’entrada en
vigor el 29 de desembre de 2016 de la nova normativa estatal de Domini Públic Hidràulic que fixa que no es poden
fer noves activitats com residències d’avis en zones inundables, curiosament la lletrada de l’ACA signa l’informe
favorable un dia abans.
Esquerra presenta al ple de març la moció per "demanar
a l’ACA un nou informe complet i detallat per tal que
prengui en consideració la normativa vigent sobre el Domini Públic Hidràulic”, l’equip de govern (PDECat i PSC)
hi vota en contra.

El mes de març el Síndic de Greuges ens notifica que ha
suggerit:
-A l’Ajuntament que demani informe a l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) i suspengui l’aprovació del
projecte mentre no es rebi un nou informe .
-A L’ACA que avaluï si el projecte s’inscriu en la nova
normativa per constatar la idoneïtat de la ubicació.
Esquerra considera molt greu i d'una gran irresponsabi-

litat que l'Equip de Govern no hagi aprovat la moció, en la qual se sol•licita un nou informe a l’ACA
que determini la seguretat de la zona.

PROPOSTES D’ESQUERRA REPUBLICANA AL PRESSUPOST MUNICIPAL
Conèixer els barris i parlar amb la gent que hi viuen
per saber quines deficiències pateixen, és una de les
tasques que fem els regidors/es d’Esquerra.

L’alcalde, a la sessió informativa adreçada a la població
(l'oposició no hi va ser convidada) i més tard al plenari de
l'Ajuntament informa que atura el projecte perquè amb la
nova normativa no s’hi pot construir. L’alcalde va mentir
i amagar informació als regidors de l'oposició i a la Comissió de la Residència perquè en un moment determinat
manifesta que desconeixia la nova normativa i després diu
que a mitjans de gener ja ho sabia.

En continuïtat amb aquesta feina i d’acord amb les
propostes veïnals, hem presentat al pressupost municipal, les següents actuacions:
-Barri de Fussimanya: arranjament voreres blocs 5,7 i 23.
-Adequació de la Plaça de la Trenta-sisena.
-Barri de la Costeta: asfaltar el c/ Pere Vallribera i tapar
forats al c/ Pere Riera.
-Supressió de barreres arquitectòniques.
-Estalvi energètic: substitució de les lluminàries de mercuri i sodi per Leed.

Esquerra sempre ha apostat per a la construcció d'una nova
residència, però en un espai que no posi en risc la seguretat
de les persones. Per això, Esquerra torna a sol•licitar un
nou informe a l’ACA i ho posa en coneixement al Síndic
de Greuges.

Esquerra
Republicana
Sallent

@SallentEsquerra @SallentEsquerra

psalaribalta
@gmail.com

620 21 64 66

Aquesta informació ha estat redactada i facilitada
pels membres d'Esquerra Republicana Sallent.

MILLORES DE LA VIA I L'ESPAI PÚBLIC
Els Serveis Municipals de l'Ajuntament continuen treballant en la millora del municipi amb accions de
pintura, reparació, demolició, etc. En aquesta pàgina podeu veure algunes de les actuacions realitzades en
els darrers 6 mesos.

Millora escenari de l'Envalat

Millora camí dels horts

Millora camí de l'Abellar

Millora accés al cementiri

Arranjament camp de futbol de

Obres a la Plaça Trenta-sisena

Millora camí dels aiguamolls

Incorporació de pilones Plaça Sant
Bernat

Millora camí cases del Guix

Delimitació zona d'aparcament
Plaça Sant Bernat

Demolició edifici Plaça Anselm
Clavé

Incorporació de 130 plaques

