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VOLS REBRE TOTA LA INFORMACIÓ 
MUNICIPAL AL TEU MÒBIL?
L’Ajuntament engega una línia per estar connectat amb tu.

DONA’T D’ALTA I REP TOTES LES NOTÍCIES 
DE SALLENT!

674 91 97 79
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EDITORIAL DE 
L’ALCALDE
Benvolguts sallentins/es:

Volem ser un govern obert, sempre ho hem dit, amb la ciutadania i també amb els grups i re-

presentants del consistori. Més transparents, més comunicatius i amb una manera de prendre 

les decisions de forma més col·lectiva, a través de processos de participació ciutadana. 

Venim d’uns anys on, a nivell intern, hi havia un desajust important provocat per males praxis i 

la poca dedicació de l’anterior govern. En definitiva, els objectius han estat diferents respecte 

a l’equip de govern sortint, al qui tot i així, agraïm la feina feta i el servei al municipi, i a qui se-

guim convidant a participar dels afers locals, de la mateixa manera que ho fem extens al grup 

de Fem Poble. És per això que ens hem posat a treballar des del primer moment, conjunta-

ment, per poder teixir projectes compartits i d’interès comú per Sallent a través d’una taula 

de diàleg amb els dos grups de l’oposició, sempre des de la voluntat de posicionar entitats, 

associacions i, en definitiva, la ciutadania al centre de les polítiques públiques.

Finalment, només em queda desitjar-vos que passeu unes bones festes, envoltats d’aquells que 

estimeu. Recordeu que hi ha persones preses i exiliades polítiques que no podran passar les 

festes de Nadal amb les seves famílies i amics: que això ens faci aflorar la solidaritat com un 

dels valors més importants a tenir en compte en aquestes dates.

A disposar,

Oriol Ribalta Pineda

Alcalde de Sallent, Cabrianes i Cornet 

És un honor adreçar-me a vosaltres en aquest nou curs 

polític que vam iniciar ara fa uns mesos, i que promet 

venir carregat, de reptes, però també d’oportunitats 

per Sallent, Cabrianes i Cornet. En primer lloc, vull 

agrair personalment a tota la ciutadania que ens ha 

fet confiança per ser avui aquí. Dir que treballarem 

per tothom, des del municipalisme, que és el motiu 

pel qual hi som nosaltres, en tant que gestors públics.
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Sílvia Tardà
Serrano (ERC)

1a Tinent d’Alcalde

Regidora d’Educació, 
Infància i adolescèn-

cia, Joventut, Benestar 
Social i Promoció de la 

Salut

RETRIBUCIÓ:
35.000€ anuals 

*Dedicació exclusiva

Neus Solà
Martínez (ERC)

2a Tinent d’Alcalde

Regidora de Comunicació 
i TIC, Turisme i Promoció 

del poble, Participació 
Ciutadana, Residència St. 
Bernat i Presidenta OTP 

Cabrianes 
RETRIBUCIÓ:

*Indemnitzacions

Carme Escàmez Coll 
(ERC)

3a Tinent d’Alcalde

Regidora d’Hisenda, 
Règim intern, Serveis 
generals i personal

RETRIBUCIÓ:
*Indemnitzacions

David Saldoni 
de Tena (JxS)

RETRIBUCIÓ:
Indemnitzacions

Marta Cullerés  
Sánchez (JxS)

RETRIBUCIÓ:
Indemnitzacions

Salvador Sibila 
Cucurull (JxS)

RETRIBUCIÓ:
Indemnitzacions

Rosa Argelaguet 
Isanta (JxS)

RETRIBUCIÓ:
Indemnitzacions

Oriol Ribalta i Pineda (ERC)
Alcalde

    
Regidor de Governació, món 

rural i memòria històrica

LEGISLATURA 
2019-23
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LEGISLATURA 
2019-23

Cristina Luna Ruiz 
(ERC)

4a Tinent d’Alcalde

Regidora de 
Promoció econòmica, 
Ocupació, Comerç i 
Consum i Activitats

RETRIBUCIÓ:
*Indemnitzacions

Miquel Estruch Cap-
devila (ERC)

Regidor d’Urbanisme, 
Habitatge, Sostenibi-
litat i Medi Ambient i 

Serveis, manteniment i 
patrimoni municipal

RETRIBUCIÓ: 40.000€ 
anuals 

Dedicació exclusiva

Diego Miranda 
Morales (ERC)

Regidor de Cultura 
i Festes, Esports i 

Cooperació

RETRIBUCIÓ:
20.000€ anuals 

Dedicació parcial 

Guillem Cabra Cortès 
(FP)

RETRIBUCIÓ:
Indemnitzacions

Marta Busquets 
Planas (FP)

RETRIBUCIÓ:
Indemnitzacions

Oriol Ribalta i Pineda (ERC)
Alcalde

RETRIBUCIÓ: 40.000€ anuals
*Dedicació exclusiva
 

*INDEMNITZACIONS: 

225€ - junta de govern 
(1 a la setmana).

270€ - ple municipal 
(1 cada 2 mesos) i 135€ 
pels plens extraordinaris
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Augmenta la contractació laboral a 10 
empreses i 12 sallentins aturats
OCUPACIÓ

El ple municipal de Sallent va aprovar, el març del 2017, les bases reguladores de la convocatòria 

per al foment de la contractació laboral per part de les empreses sallentines i entitats sense 

ànim de lucre. L’objecte d’aquestes bases és “incentivar la contractació de persones que esti-

guin en situació d’atur i residents a Sallent”, i que s’estructuren en tres eixos: el primer, cap a 

persones menors de 45 anys, amb una subvenció del 50% del cost salarial, amb un màxim 300 

euros mensuals durant 6 mesos; el segon, destinat a persones majors de 45 anys i amb una sub-

venció del 50% del cost salarial, amb un màxim de 400 euros i durant 8 mesos. Finalment, el 

darrer eix és un conveni de pràctiques de formació provinents de projectes municipals. Es becarà 

a l’alumne amb 400 euros mensuals amb un màxim de 3 mesos. 

En aquest sentit, l’empresa estarà obligada a contractar-lo posteriorment durant un període de 

fins a 6 mesos si s’han complert els objectius requerits al conveni. La jornada laboral podrà ser 

mitja o sencera. 

Des de l’àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Sallent s’han incrementat, 

durant l’any 2019, la contractació laboral a 10 empreses i una entitat per un import de 28.473 

euros, i s’han contractat 12 persones aturades del municipi.

La gastronomia sallentina va ser la gran protagonista de la inauguració de la Festa de la Verema 

del Bages, amb el maridatge del restaurant local Mas de la Sala, amb el seu tast de vins de la co-

marca, en una acció que es va celebrar al celler Sanmartí de Sallent. L’acte oficial d’inauguració 

va començar amb un taller de vins i notes balsàmiques a càrrec del sommelier Josep Pelegrín i 

de l’expert en plantes, el sallentí Esteve Padullés.

Sallent acull la 24a 
edició de la Fira de 
la Verema
COMERÇ I AUTÒNOMS
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L’Ajuntament ofereix un incentiu per a 
emprenedors i comerciants que vulguin 
ubicar el seu establiment a un local buit del 
centre urbà 
COMERÇ I AUTÒNOMS

L’Ajuntament de Sallent ofereix un incentiu de 50 euros mensuals a cada local buit que sigui 

transformat en aparador durant un any, al centre comercial urbà del municipi. D’aquesta manera, 

l’Ajuntament preten incentivar i impulsar emprenedors i comerciants a ubicar el seu aparador o 

establiment a un dels locals comercials buits de planta baixa del centre històric, amb l’objectiu 

de consolidar i garantir l’oferta comercial al municipi. Durant l’any 2019 s’han incentivat ja cinc 

locals. 

Joves desocupats d’entre 16 i 25 anys 
participen d’un projecte de formació al 
poble
COMERÇ I AUTÒNOMS

“Turn on” és el nou projecte, originari de l’Ajuntament de Sallent, que pretén activar els joves 

desocupats -d’entre 16 i 25 anys-, oferint-los una formació teòrica i pràctica per entrar al món 

laboral. El jovent que hi participa s’encarrega, principalment, de feines del municipi i, de manera 

puntual, treballen per associacions i empreses que els reclamen. El projecte, que cada vegada va a 

més, creix també pel que fa a una major formació pels participants, que s’encarreguen de les llums 

de Nadal, de reformar la Caseta per joves, ajuden amb les llums de les enramades i a enramar, a 

fer treballs de manteniment,...Totes aquestes tasques estan assegurades i van acompanyades d’un 

formador en tot moment. 



8

L’ESTAT DEL
POBLE: 

Durant el període 2016-2019, s’ha produït una baixada de recaptació mentre pujava la despesa 

de personal a 740.000 euros (22%). En canvi, la despesa per serveis ha incrementat 1.500.000 

d’euros en el mateix període. Cada any s’ha anat incrementant el dèficit per serveis, del 2016 al 

2018 (exercicis tancats) s’ha incrementat aquest dèficit en un 25%, el que suposa un increment 

del dèficit en un milió d’euros. La disminució amb la capacitat de mantenir serveis amb l’incre-

ment del dèficit té com a conseqüència un descens molt marcat en els superàvit estructural (es-

talvi) passant de 867 mil euros l’any 2016 als 234 mil euros l’any 2018. Per l’any 2019 es preveu 

estar al voltant de 0 i en negatiu l’any 2020 si no es prenen mesures.

Respecte l’any 2018 baixen els ingressos a 542 mil euros i la previsió de despeses és un augment 

de 470 mils euros. Davant les eleccions municipals, l’antic equip de govern decideix no incre-

mentar la recaptació dels impostos, i no contenir la despesa.

Pel que fa a l’actuació inversora de l’antic equip de govern, es constata un important esforç 

inversor l’any 2018. Aquest esforç ha provocat que l’Ajuntament de Sallent es vegi obligat a 

complir un pla econòmic financer per tal de complir amb la Llei d’Estabilitat pressupostària. En 

aquest sentit, la Diputació de Barcelona ha confeccionat un pla de viabilitat econòmica. Aquest 

estudi estableix, de forma resumida:

Situació econòmica-financera de Sallent
evolució 2016-2019

 

 1. Limitar les inversions.

2. Que els ingressos corrents siguin superiors a les despeses de funcionament 
ordinari, per tal de tenir una superàvit estructural positiu.

3. Per l’Ajuntament de Sallent és important poder assolir aquest objectiu a l’any 
2020, perquè aquest fet implicarà que a partir de l’any 2021 l’actual equip de go-
vern podrà dur a terme els projectes d’inversió que té previstos. 

2019
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El ple municipal de Sallent aprova les 
ordenances fiscals per l’exercici de l’any 
2020

L’Ajuntament de Sallent va aprovar 
de forma inicial les ordenances fiscals 
que determinaran els impostos amb 
els que l’Ajuntament comptarà l’any 
2020 per a prestar els seus serveis a 
la ciutadania.
 
Aquesta presa de decisions, tal i com 
es va exposar detalladament al ple, 
“no ha estat fàcil ni volguda per 
l’equip de govern” i ha estat condi-
cionada a les previsions que indiquen 
que, si no s’actua, l’Ajuntament de 
Sallent tancarà l’any 2020 amb unes 
despeses de funcionament ordinari 
superior als seus ingressos corrents.

Tal i com es pot veure en el següent 
gràfic, la despesa que duu a terme 
l’Ajuntament de Sallent per la presta-
ció dels seus serveis, està creixent de 
forma continuada al llarg dels anys, 
ja que els darrers anys el consistori ha 
iniciat nous serveis i ha apostat per la 
consolidació d’altres.

Aquest increment de la despesa de 
l’Ajuntament al llarg dels anys, però, 
no s’ha vist traduïda en un increment 
dels ingressos per a poder-la sos-

tenir. Segons l’Alcalde, Oriol Ribalta, “l’anterior 
equip de govern va optar per a dur a terme una 
política de reducció continuada de la recaptació 
de l’impost sobre els béns immobles (IBI) i sobre 
les plusvàlues a través de baixades continuades 
dels valors cadastrals.”

Carme Escàmez, regidora d’Hisenda, assegura 
que “aquesta política ha provocat també que any 
rere any s’hagi disminuït sistemàticament el mar-
ge positiu entre ingressos i despeses corrents 
amb què l’Ajuntament comptava.” En aquesta lí-
nia, les dades amb les que disposa l’Ajuntament 
el mes d’octubre d’enguany, indiquen que, previsi-
blement, aquest 2019 no hi haurà marge entre els 
ingressos corrents de l’ajuntament i la despesa 
corrent, tal i com es pot veure en el gràfic de sota:

Ple municipal de Sallent
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En aquest sentit, destaca Escàmez, “les previsions 
per a l’exercici 2020 indiquen que, si no s’actua, 
en aquest exercici les despeses de funcionament 
de l’ajuntament seran superiors als ingressos co-
rrents.”

Des de l’equip de govern asseguren es-
tar “treballant en l’anàlisi dels serveis que 
presta l’Ajuntament per a millorar-ne la 
seva eficiència i reduir-ne el cost i en una 
auditoria de personal per a obtenir infor-
mació sobre les possibilitats d’optimitzar 
aquesta despesa”. Amb aquestes actua-
cions, per tant, es preveu dur a terme una 
reducció de la despesa que ajudarà a co-
rregir en part la situació de dèficit prevista 
per l’exercici 2020.

L’esforç d’inversió realitzat per l’antic 
equip de govern a l’any 2018 ha provocat 
que l’Ajuntament de Sallent es vegi obligat 
a complir un pla econòmic financer.  

En aquest sentit, la Diputació de Barcelona 
ha confeccionat un pla de viabilitat econò-
mica. Aquest estudi estableix limitar les in-
versions de l’Ajuntament i, a més, que els 
ingressos corrents siguin superiors a les 
despeses de funcionament ordinari.

Segons l’Alcalde, “cal destacar que el ro-
manent de tresoreria de l’Ajuntament de 
Sallent permet tenir  una base econòmica 
segura.” Per l’Ajuntament de Sallent és im-
portant poder assolir aquest objectiu l’any 
2020, perquè implicarà que a partir de 
l’any 2021 es podrà dur a terme els pro-
jectes d’inversió previstos, com per exem-
ple la residència. 

De cara a l’any 2020, l’equip de govern, ha 
optat per recuperar part de la caiguda de 
recaptació d’IBI i reduir despeses. Segons 
l’Alcalde: “cal destacar que el romanent 
de tresoreria de l’Ajuntament de Sallent a 
31/12/2018 era de 3.032.901,68€ (i no els 
8.000.000€ que afirma JxSCC)  i que els 
romanents haurien d’estar destinats a fer 
inversions i no a cobrir dèficits.

 

 LES INVERSIONS

UN RECÀRREC DEL 50% PER A IMMOBLES 
DESOCUPATS, ENTRE LES NOVETATS 

Com a novetat per aquest 2020 s’inclou en l’or-
denança fiscal reguladora de l’IBI el desenvolu-
pament d’un recàrrec del 50% per tots aquells 
immobles d’ús residencial que es troben desocu-
pats amb caràcter permanent.

L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana s’incrementen a un 40% les 
bonificacions relatives a transmissions per causa 
de mort a favor dels seus descendents de primer 
grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents 
de primer grau i adoptants per tal de protegir 
aquests actes de la pujada de tipus impositiu pre-
vista. 
 
Pel que fa a l’IBI, es corregeix parcialment la 
baixada continuada d’aquest impost, retornant al 
nivell de l’any 2017-2018 i, per tant, els sallentins 
i sallentines no pagaran més del que pagaven 
en aquests anys. L’increment del tipus impositiu 
compensarà la baixada provocada per la desapa-
rició dels ingressos addicionals produïts, fruit de 
les revisions cadastrals practicades pel Cadastre, 
i que es van reconèixer en dos exercicis, al 2018 
els corresponents a industrials i al 2019 als urbans, 
quedant la seva execució dins del 2020 pràctica-
ment igual que la del 2019.”
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BREUS
Sallent Gastronòmic, la 7a edició del sopar de Càritas amb 150 
persones. En total, s’hi van recaptar 4.350 euros, una xifra sem-
blant als anys anteriors i que anirà destinada íntegrament a l'en-
titat. Any rere any són més els restaurants que hi participen i la 
gent que hi col·labora voluntàriament fent-ho possible per donar 
suport a aquesta entitat que vetlla per les famílies més vulnera-
bles del municipi.

Constitució del Consell d’Infants Municipal. Un any més, s’ha re-
novat l’òrgan municipal que aposta per donar veu als més menuts 
del municipi. La nova composició del Consell es va fer dissabte 23 
de novembre amb la regidora d’Infància, Sílvia Tardà, i l’alcalde 
Oriol Ribalta.

Dins del pressupost heretat de l’anterior legislatura, hi havia una 
partida de solidaritat i cooperació que l’actual equip de govern 
ha destinat 2.000 euros a fer un donatiu a Open Arms, l’ONG 
catalana destinada a salvar vides humanes al mar.

BREUS

GOVERN DE PROXIMITAT 2.0
Trobades amb els veïns per treballar i millorar les prioritats de cada barri.

               

També hi ha hagut trobades amb l’AVV Rampinya, AVV Botjosa, AVV Carretera, El 
Guix. Atesa la diversitat territorial del municipi, ens trobem amb l’OTP de Cabrianes 
(òrgan territorial de participació) i l’alcalde pedani de Cabrianes i amb l’AVV de Cor-
net i l’alcaldessa pedània. 

AVV Sant Victor-ClaretAVV Poblenou  
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FESTA MAJOR 
2019
LA DADA. Més d’una vintenta d’entitats sallentines han participat als actes de la Fes-
ta Major 2019. Des de l’equip de govern asseguren “buscar l’encaix entre la Festa Major i La 
Fumera” per, d’aquesta manera, “seguir teixint relacions entre les dues organitzacions”.

COST TOTAL DE LA FESTA 
MAJOR:

53.254,88 euros

A més, l’Ajuntament també ha des-

tinat 3.220,07 euros a La 

Fumera.

El pregó, protagonitzat pel sallentí Jaume Riu, 

codirector de la coral The River Troupe Gospel, 

va donar el tret de sortida a la Festa Major 2019. 

Els sis dies de festa van comptar amb novetats 

com el popular “Frikibingo”, que va aplegar 

més de 500 persones de totes les edats, esta-

blint així una nova relació de col·laboració entre 

Ajuntament i entitats. També va comptar amb 

una exposició del cercle artístic i 62a edició de 

la Filatelia, una col·lecció de segells i materials 

relacionats.  

Enguany es va commemorar el 2n aniversari 

de la Fàbrica Vella, amb música en directe i la 

col·laboració de veïns i veïnes, amb servei de 

menjar i beure per part de bars i restaurants 

del municipi.

El clàssic de les canoes, un dels actes més es-

perats de la Festa Major, també va ser tot un 

èxit de participació i que es va potenciar amb 

una actuació musical i lligar-ho amb el Concurs 

de Paelles, tot fet al costat del riu, en un nou 

espai de lleure. 

LA XIFRA. Més de 500 persones, cada dia, 
als quatre balls de tarda i nit a la Plaça dels 
arbres.
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L’AJUNTAMENT 
DE SALLENT US 
DESITJA UNES 

BONES FESTES!
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 JxSCC ha deixat 
l’Ajuntament amb un 
Resultat Pressupostari 
positiu.  

 L’Ajuntament ha tingut 
estalvis nets elevats. 

 Resultat de la gestió 
econòmica positiva, 
JxSCC vam anar baixant 
la recaptació 
d’impostos. 

 L’Equip de govern 
actual ha de controlar 
la despesa perquè no hi 
hagi dèficit. 

 En el cas que un any hi 
hagués dèficit, 
l’Ajuntament té un 
romanent de més de 
8.000.000 € per 
aguantar-ho. 

Per tant, NO FEIA FALTA 
UNA PUJADA TAN 
ELEVADA D’IMPOSTOS A 
SALLENT 

 

 

L’AJUNTAMENT TÉ UNA BONA SALUT ECONÒMICA, 
PER TANT, NO ÉS NECESSARI  PUJAR TANT ELS 

IMPOSTOS A SALLENT. 

El govern de ERC ha pujat els impostos, (IBI +9,4%, OBRES I 
CONSTRUCCIONS +14,3%, ESCOMBRARIES +5%, I PLUSVÀLUES + 
37,5%), amb el vot en contra de tota l’oposició. 

VOLEM QUE LA GENT GRAN QUE VIU SOLA A CASA TINGUI OPORTUNITATS 

D’INTEGRACIÓ I UNS SERVEIS DE QUALITAT, SERVEIS QUE L’EQUIP DE GOVERN 

ANTERIOR, SEMPRE HAVIA TINGUT COM A PRIORITARI. 

PER AIXÒ HEM IMPULSAT QUE, ABANS DE 3 MESOS, TORNI EL SERVEI DE 

TRANSPORT DE 5 DIES PER LES PERSONES AMB DIFICULTATS DE MOBILITAT PEL 

PROGRAMA DINARS ACOMPANYATS. 

Des de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet, 
treballarem des de l’oposició, aportant el 
nostre coneixement, experiència i model de 
poble.  

Compteu amb nosaltres, envieu-nos els 
vostres comentaris, queixes, necessitats... a: 

juntspersallent@gmail.com 

ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN...



14 15



16

LA GRAELLA DE
RÀDIO SALLENT

L’AGENDA
De dill. a div. 

(11h/17h) i diss. i dg. 
(9h)

________________

amb Pitu Galobart

SALLENT INFORMA

Div. (21h) i diss. (13h)

________________

amb Olga Gili

VOLS FER UN PROGRAMA A RÀDIO SALLENT?
envia’ns un correu a direccio@radiosallent.cat / 93 837 17 53

ENTRE TOTS, FEM CRÉIXER LA FAMÍLIA DE RÀDIO SALLENT!

EL TOCDss. (11h)
________________

amb Salvador 
Arderiu

NYIGO-NYAGO

De dll. a div. (11.45, 

13.45 i 17.45h)

________________

amb Ricard Palma

EL POT DE LES 
SORPRESESDc. (19h)

________________

amb la Pilar i el Pepe

L’AJUNTAMENT 

RESPON

Dss. (12h)

DE DIUMENGE A 

DIUMENGEDg. (11h)
________________

amb Pepe Librero

facebook.com/sallentradio #agendaradiosallent @radiosallent


