PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
MUNICIPI DE SALLENT 2019-2023
Aquest document reflecteix les actuacions municipals que es duran a terme al Municipi de
Sallent durant el mandat municipal 2019-2023.
El Pla aplega els compromisos adquirits pel programa electoral d’ERC, formació que va obtenir
majoria absoluta de regidors en les eleccions municipals del 2019. També aplega les noves i
canviants necessitats i els reptes heretats d’anteriors mandats.
El document marca la pauta d’acció de l’equip de govern durant 4 anys , que assumim com un
compromís explícit amb tots els ciutadans i ciutadanes de tot allò que, des de l’executiu
municipal, ens proposem dur a terme durant la legislatura.
La idea és que no sigui un document tancat, al contrari que sigui obert i adaptable a les
necessitats que puguin sorgir en cada moment i on es puguin anar afegint totes les aportacions
ciutadanes que siguin assumibles.
Cal posar de relleu, que la voluntat del govern es desenvolupar el projecte de la residencia. Un
projecte que requereix de molts esforços per l’enorme quantitat de recursos que suposa. Per això
totes les mesures i decisions que prenem van encarades a poder assumir el cost d’aquesta nova
residencia.
Aquest pla de mandat és el que el govern ha seguit des del principi de la legislatura, ara bé, com
és evident la presentació pública va quedar paralitzada per la crisi del Covid-19 i per tant hem
adaptat i reorientat el propi pla atenent a les noves circumstàncies a les que ens hem vist
abocats.
Tot això ho farem seguint una missió, una visió i uns valors:

MISSIÓ
La missió de l’Ajuntament de Sallent és satisfer les necessitats i expectatives individuals i
col·lectives mitjançant una gestió responsable, realista, transparent i participativa dels recursos
municipals. Amb la idea de garantir la qualitat de vida en igualtat d’oportunitats, cohesió social
i equilibri territorial del municipi.

VISIÓ
Volem ser un poble que generi oportunitats, i l’ajuntament ha de vetllar per la cohesió social i
territorial del municipi així com ser sensible i solidari amb les necessitats de les famílies i
persones amb menys recursos. El nostre model de poble és caminar cap a la sostenibilitat, amb
un compromís amb el medi ambient. Valorem la col·laboració i la participació de la ciutadania
i dels agents socioeconòmics a l’hora de teixir el nostre model de poble.
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VALORS









Eficàcia i eficiència en la gestió
Govern pròxim amb la ciutadania
Conciencia ambiental
Equitat, cohesió social i justícia social
Qualitat dels espais públics i dels serveis municipals
Transparència en la gestió. Els números a l’abast de tothom
Compromís de treballar al poble i per al poble
Determinació de posicionar Sallent com a municipi de futur

Els quatre eixos estratègics amb els que treballem són els següents:

EIX 1 : POLÍTIQUES SOCIALS, D’HABITATGE I IGUALTAT DE
DRETS I OPORTUNITATS (PRIMER, LES PERSONES)

EIX 2 : POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE
PROMOCIÓ I TURISTCA (ECONOMIA EQUITATIVA I DE
PROGRÉS)

EIX 3: TENIR CURA DE L’ENTORN URBÀ I NATURAL
ADEQUANT-LO A LES NECESSITATS DE LES PERSONES
(URBANISME AMABLE I ÚTIL)

EIX 4 : TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I QUALITAT
DEMOCRÀTICA (ÈTICA POLÍTICA)
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EIX 1 : POLÍTIQUES SOCIALS, D’HABITATGE I D’IGUALTAT DE
DRETS I D’OPORTUNITATS
Volem un municipi compromès amb les persones i amb la defensa dels drets socials i la lluita per la
igualtat. Generar oportunitats a través de l’educació, la cultura, l’esport, la salut i els serveis socials que
són els pilars fonamentals de l’equitat social.

SERVEIS SOCIALS
Combatre situacions d’emergència social i de pobresa del municipi incorporant la
perspectiva de gènere
 Aprovació del Reglament de prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Sallent,
per tal de garantir els ajuts necessaris, cobrir les necessitats bàsiques de les famílies i assegurar els
mínims vitals per a tota la població, fent incidència en els col·lectius més vulnerables.


Coordinació permanent amb les entitats Càritas i Creu Roja per aplicar mesures urgents per a
afrontar l’emergència en els àmbit de l’habitatge, de l’alimentació i de la pobresa energètica.

 Creació d’un projecte d’horts socials.


Vetllar, a través del Serveis d’Infància, Adolescència i Famílies (SIAF), per un servei d’acollida i
de suport en les tasques escolars per als infants i adolescents que viuen en una situació de risc i
buscar finançament extra per tal de de vetllar per la continuitat i millora del servei.

 Aprovar un programa nou per ajuts vinculats a infància i a l’escolarització per a famílies amb
necessitats socioeconòmiques.
 Fomentar les accions transversals en matèria d’igualtat, social i d’atenció a les persones amb
coordinació dels diferents departaments de l’ajuntament.

Incrementar l’oferta pública d’habitatge social i asegurar-ne una adjudicació justa


Incrementar el parc d’habitatge públic i destinat a polítiques socials.



Continuar vetllant per les ajudes ajudes per l’adequació dels habitatges per facilitar l’accés a
l’habitatge amb mobilitat eficient i accessible.



Aprovar un Reglament municipal d’adjudicació d’habitatges temporals per emergències
econòmiques i socials de Sallent.

 Aprovar un Reglament municipal d’adjudicació d’habitatges socials.
 Col·laborar, incentivar, cooperatives socials i d’habitatge amb gestió cívica.
 Impulsar la rehabilitació socialment proactiva i ecològicament eficient.


Promocionar polítiques integrals en matèria d’habitatge i serveis socials així com avaluació i
seguiment de les actuacions.
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PROGRAMES CONCRETS:

Programa 1.- De cessió temporal d’habitatge (8 anys). Creat reglament d’adjudicació.
Acolliment d’urgència entre 6 mesos i un any. Inclusió social entre 1 i 3 anys màxim. Un total de 5
habitatges.
Programa 2.-Habitatge social. Habitatge de propietat municipal. Per sol.licitar subvencio fins a 80.000.euros a la Diputació Barcelona per la reforma dels mateixos. Opció Masoveria urbana. Un total de 5
habitatges.

Programa 3.- Habitatge social. En construcció. Ocupar vivenda actualmente deshabitada i consolidar el
centra urbà. Finançada per la llei de barris i le sobres finalitzaran el 31 de desembre de 2020. Un total de 3
habitatges.

Programa 4.- Habitatge residencial principalment per a gent jove.
Es desenvoluparà amb la creació d’habitatge amb cessió d'ús per mitjà d’una cooperativa Cívica. A tenir
en compte la transformació d'ús de la Residència Sant Bernat una vegada construida la nova residència

Propietari:
hab. 8p1+5p2)

AJUNTAMENT DE SALLENT (13

Adreça:
Església, 1-3.

C./ Bisbe Valls, 2-4 cant c./

Estat actual:
tot l’edifici.

En desús. Millora i rehabilitació de
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ACCIONS HABITATGE

2019 2020 2021 2022 2023 Observacions

Reforçar el programa d’habitatge
social

Pisos acabats a punt per entregar.
Per emergències Socials (5).

Programa sobre la masoveria
urbana

Contactes amb SOSTRE CÍVIC
per l’edifici Local

Actuació en els habitatges vuits
incrementat impost IBI

Aprovat increment impost IBI als
propietaris amb més de tres pisos
buits
Iniciats tràmits per identificarlos. Creuament de dades entre
propietaris i consum aigua i
pagament escombraries.

Negociar amb entitats bancàries
per oferir habitatge social.

Díficls els contactes, no volen
negociar.

Impulsar la rehabilitació posant en
valor l’habitatge construit

En el pressupost es preveu
bonificacions a les llicències
d’habitatge existent

Impulsar una normativa per
adjudicar la vivenda municipal

Taula d’adjudicació.

Potenciar els ajuts per a la
rehabilitació d’habitatges per a
persones amb dificultats de
mobilitat.

Fetes obres substitució de
banyera per plat de dutxa.

Creació de nou
habitatge. Cooperatives socials i
d’habitatge amb gestió cívica.

En estudi per l’immoble Bisbe
Vall-Església. I fet contacte amb
cooperativa i paral·lelament
l’ajuntament també en fa.

 Negociar amb SEPIDES per una cessió a 25-50 anys de la gestió dels contractes i
el manteniment del barri de la Butjosa sota tutela de l’ajuntament.
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PERSONES GRANS
Garantir l’acompanyament i l’atenció necessària a les persones dependents i a les persones
cuidadores.


Ampliació i revisió del servei d’atenció domiciliària (SAD), dotant-lo d’un millor servei.



Revisió del model de tarifació Social del Servei d’Atenció Domiciliària.

 Programar activitats i accions de suport les persones cuidadores que tenen persones dependents al seu
càrrec.

Tenim una visió integral de la gent gran. Pensem que cal ser capaços de donar bons serveis
a tothom, no només a una minoria. En aquesta línia repartir els recursos públics de manera
justa i equitativa.
 Acostar als sallentins i altres poblacions la nostra actual Residència per posar-la en relleu i mostrar els
valors i dedicació en la feina del dia a dia a través d’una pàgina de Facebook.
 Reforçar l’actual residència un lloc amb un bon tracte humà, amb atenció personalitzada.
 Optimitzar la residència actual amb major equilibri ecònomic, sempre prioritzant l’atenció a les
persones.
 Durant el confinament a causa de la Covid-19 organitzar i gestionar un servei de trucades als majors de
65 anys per detectar posibles necessiats i fer un companyament durant el confinament.
 Consolidar el servei de Taxi del projecte Dinars acompanyats d‘ASACO 5 dies a la setmana.
 Millorar i ampliar les accions de control, seguiment i atenció a les persones grans que viuen soles.
 Programar accions intergenaracionals per posar en valor les nostres persones grans.

Manteniment de l’actual residència i construcció de la nova residència
 Iniciar la construcció de la nova residència tenint en compte totes les opcions possibles i valorant-ne la
seva viabilitat.
 Realitzar un manteniment adequat de la residència actual, fins que la nova residència no sigui una
realitat.
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INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT i EDUCACIÓ
Potenciar els espais de relació, de decisió i de participació entre els joves
 Aprovar, Implementar i executar el Pla Local de Joventut 2020-2023
 Obertura del nou espai jove tenint en compte les prioritats i les necessitats dels joves i vetllar per la
seva dinamització i bon ús de les instal·lacions.
 Consolidar el paper del Consell Escolar Municipal com a òrgan de coordinació, participació i
dinamització en l’àmbit de l’educació, dotant-lo de major contingut en les seves actuacions.
 Crear i impulsar el Consell Local d’Adolescents.
 Crear i impulsar el Consell Local de Joves.
 Treballar sobre la perspectiva de gènere amb els joves de Sallent.
 Creació d’un nou skate park en una ubicació diferent a l’actual.
 Implementar mesures que afavoreixin a les persones joves l’accés a l’habitatge.

Educació
 Apropar Ràdio Sallent als infants i joves del poble assegurant així el relleu generacional de
col·laboradors.
 Respondre a les demandes relatives al manteniment dels centres escolars públics i millorar-ne el seu
estat. L’objectiu és aconseguir un mantenimient òptim per aturar-ne el deteriorament causat per l’ús i el
temps.


Fomentar la relació entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament, per aconseguir totes les millores
necessàries als nostres centres.



Desenvolupament de projectes amb les escoles amb relació a dinamitzar el municipi, per exemple el
comerç.



Impulsar i coordinar el projecte 50 per 50 a les escoles públiques.

 Crear nous plan de formació per a les famílies, relacionats amb els projectes dels infants a l’escola per
fomentar la relació família-escola.


Canviar l’enfoc els projectes sobre l’èxit escolar segons les respostes i necessitats educatives dels
infants i joves entre tots els agents educatius del territori. Reforçant el suport, orientació, millora de
l’èxit escolar i el suport a les transicions educatives.

 Treballar per prevenir, detectar i intervenir en casos d’absentisme. Així com proposar estratègies i
sinèrgies per reduir el fracàs escolar. El treball es durà a terme conjunament amb l’àrea de joventut.
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SALUT I SANITAT PÚBLICA
 Participar en el projecte de la fundació SHE sobre salut comunitària.
 Fomentar l’envelliment actiu potenciant activitats que els afectin directament i consolidants els centres
cívics com a equipaments de referencia.
 Realitzarem campanyes per promoure habits saludables.
 Volem potenciar les activitats relacionades amb la prevenció i la promoció de la salut amb xerrades i
tallers sobre diferents temes.El públic objectiu seran els joves, els adults i la gent gran.
 Generar espais de lleure per a gossos.
 Mantenir la salubritat de totes les zones comunitàries.
 Arrel de la pandèmia del Covid-19 fer campanyes de conscienciació a la població.
 Arrel de la pandèmia del Covid-19 transmetre informació a la ciutadania de forma permanent.
 Arrel de la pandèmia del Covid-19 fer desinfeccions periòdiques a la via pública.
 Arrel de la pandèmia del Covid-19 fer un seguiment de la situació de la pandèmia al municipi i
realitzar accions per tal d’ajudar a la població.

POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Impulsar polítiques d’igualtat des de les diferents àrees.
 Dotar les polítiques de Dones i igualtat amb recursos econòmics i professionals per tal de treballar la
prevenció contra la violència masclista, així com el suport i apoderament de les dones.
 Implementar punts liles a les festes que s’organitzen des de l'ajuntament o altres entitats.
 Accions de sensibilització per impulsar la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI a Sallent.


Realització d’actes i activitats amb perspectiva de gènere en els àmbits de artístic, científic, polític, i
drets civils per part de dones o entitats /grups de dones.

 Suport al desenvolupament d’activitats i serveis per garantir la participació de persones amb diversitat
funcional.
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CULTURA I FESTES
 Crear el Consell Municipal de Cultura i dotar-lo dels recursos necessaris per a que esdevingui una eina
d’organització i debat on conflueixin les entitats culturals de Sallent.
 Potenciar Les Enramades, la festa genuïna de Sallent, buscar solucions a totes les necessitats i
problemàtiques dels enramadors, treballar conjuntament amb l’entitat Els Amics de les Enramades amb
la programació d’activitats durant la festa.
 Potenciar una Festa Major participativa i al carrer, on tota la ciutadania es senti representada en les
activitats programades.
 Millorar la comunicació, l’entesa i la convivència amb La Fumera.
 Recolzar en tot allò que sigui possible l’entitat de El Carrilet per seguir posant Sallent al mapa dels
millors carnavals del país.
 Crear una nova línia de subvencions de pública concurrència per artistes locals, on l’Ajuntament
ajudarà econòmicament les iniciatives i els projectes d’aquests artistes.
 Crear i portar a terme un pla de manteniment dels equipaments cultural de Sallent.
 Donar suport i aportar recursos als projectes culturals de les entitats, solucionant les seves inquietuds i
necessitats per tal que puguin materialitzar les seves idees.
 Donar a conèixer la riquesa cultural de Sallent, i acostar a la cultura a tots els sectors de la població.
 Digitalitzar i publicar a la xarxa material cultural per tal que tothom hi tingui accés, músiques de
Sallent, músiques del Carnaval, etc.
 Crear l’Arxiu Cultural de Sallent, on es puguin consultar la història cultural de Sallent, festes,
esdeveniments, efemèrides, músiques, i fotografies.
 Coordinar des de l’Ajuntament la programació cultural de Sallent, creant i fent pública l’Agenda
Cultural i d’Oci de Sallent, on tothom pugui consultar què i quan es fan coses a Sallent.
 Col·laborar i ajudar als artistes locals programant-los en les diverses festes de la vila, així com en la
programació de Fàbrica Vella.
 Treballar per aconseguir que empreses de Sallent i d'altres amb grans contractes a l'Ajuntament siguin
col·laboradors amb projectes culturals del poble, i donin suport a iniciatives d’entitats de Sallent.
 Acostar la Biblioteca a la població, donant suport a les iniciatives proposades des de la Biblioteca, i
creant una agenda estable d’activitats dirigida a tots els públics.
 Crear una Nit de la Cultura, on es doni reconeixement a les entitats i persones que incansablement
treballen per fomentar la Cultura al nostre poble.
 Apropar l’Espai Cultural Fàbrica Vella a les entitats de Sallent, perquè puguin programar les seves
activitats culturals.
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 Crear una junta programadora de l’Espai Cultural Fàbrica Vella, on hi hagi representants culturals de
Sallent.
 Crear una programació estable a l’Espai Cultural Fàbrica Vella.
 Dotar dels recursos necessaris l’Espai Cultural Fàbrica Vella per a consolidar-lo com el segon teatre
de la comarca del Bages.
 Crear el catàleg d’elements culturals de Sallent i vetllar per la conservació, bestiari, gegants, objectes,
monuments.
 Dinamitzar Sallent com a vila de festivals, fires i esdeveniments culturals varis, Sallent ha d’esdevenir
un referent cultural de la comarca del Bages.

 Arrel de la pandèmia del Covid-19, el món de la Cultura ha estat molt perjudicat. Des de l’Àrea de
Cultura i Festes apostem fermament per ajudar i donar suport al món musical i cultural, no suspenen
els actes previstos i que no es van poder fer, sinó reprogramant per a més endavant quant la situació
de salut ho permeti, i anar programant totes aquelles festes i actes que la evolució de la pandèmia ens
permeti.

MEMÒRIA HISTÓRICA
 Creació de la regidoria de memòria històrica.
 Impulsar, col·laborar i recolzar programes de recuperació de la memòria històrica o de justicia social.
 Participar en el projecte de “La memoria histórica de la vinya i vi” promogut pel Consell Comarcal
del Bages.
 Seguir realitzant actes polítics al respecte.

ESPORTS
 Acostar l’esport a les escoles, creant programes on tots els infants tinguin accés a tots els esports que
es practiquen a Sallent.
 Crear una xarxa de camins esportius per l’entorn de Sallent adaptats a diferents nivells i necessitats
dels vilatans, tant a peu com amb bicicleta.
 Crear i executar un pla de manteniment dels equipaments esportius de Sallent.
 Solucionarem la massificació d’esportistes en les actuals instal.lacions esportives.
 Crear el planejament integral de la zona esportiva.
 Potenciar l’esport base i l’esport femení a la nostra vila.
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 Crear programes d’ajuda als infants amb risc d’exclusió social per tal que puguin accedir a la pràctica
de l’esport.
 Promoure hàbits de pràctica esportiva saludable adequats a cada franja d’edat.
 Potenciar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport ecològic i saludable.
 Treballar per aconseguir que empreses de Sallent i d'altres amb grans contractes a l'Ajuntament siguin
col·laboradors donin suport a iniciatives esportives de Sallent.
 Obrir Sallent a noves disciplines esportives fins ara desconegudes a la vila.
 Oferir Sallent com un lloc on es puguin celebrar campionats de diverses disciplines esportives.
 Donar suport i aportar recursos a projectes esportius de les entitats així com de particulars,
solucionant les seves inquietuds i necessitats per tal que puguin materialitzar les seves idees.
 Crear i desenvolupar un pla específic, conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària, per lluitar
contra l’obesitat infantil amb col.laboració els centres educatius i els clubs esportius de la vila.
 Crear programes d’esport inclusiu, col.laborant amb les entitats esportives.
 El.laborar l’anuari de l’esport, un document de memòria de les actuacions esportives realitzades a
Sallent.
 Potenciar el Consell Municipal d’Esports, un espai que ha de servir també per prendre decisions
importants en l’àmbit de l’esport local.
 Crear al Serrat del Xipell una zona oberta a la practica esportiva millorant el Bike Parc, dotant-lo de
plafons informatius, descriptius i millorant els elements de seguretat del mateix, així com crear uns
camins esportius de diferents nivells de dificultat.
 Definirem plans d’usos esportius per als espais naturals que permetin la pràctica esportiva sense
malmetre l’entorn, amb una atenció especial als esports de motor, ciclisme, esports d’aigua i de
muntanya.
 Crear una zona d’esport al riu Llobregat, acostant la població, en època d’estiu, a la pràctica d’esports
aquàtics i d’aventura.
 Crearem nous convenis amb les entitats esportives de Sallent, adaptant-los a les realitats actuals.
 Treballar conjuntament buscant l’encaix entre els clubs de futbol existents a Sallent, el·laborant un
nou conveni d’ús del Camp de Futbol Municipal de Sallent entre ambdós clubs i l’Ajuntament, un
conveni que ha de regular la utilització dels clubs.
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EIX 2 : POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I DE PROMOCIÓ
Aquest mandat cal impulsar accions de promoció econòmica i de foment de l’ocupació i la formació.Per
això, les actuacions que aquest és recullen en aquest PAM es centren en la tasca conjunta amb el teixit
empresarial i comercial. Ens centrarem en la dinamització comercial i la projecció turística.
Volem que Sallent sigui un poble d’oportunitats, condicions i recursos que afavoreixin el potencial econòmic
i turístic del municipi i la creació de llocs de treball més sòlids, més qualificats i per a tothom.

VIVER EMPRESES i EMPRENEDORIA
Treballar per impulsar projectes locals i afavorir les empreses del municipi.
 Nou projecte de dinamització i orientació del Mercat Municipal.
 Continuarem implicats amb el Centre d'Empreses Viver – El Salt, com a projecte mancomunat pel
desenvolupament econòmic del territori i amb l'objectiu de donar suport i foment a empreses i a
l'emprenedoria.
 Acompanyarem als nous emprenedors per aconseguir la consolidació dels seus projectes empresarials
dins del municipi a través d'accions de treball cooperatiu, formació i assessorament.
 Dinamitzarem el sector econòmic a través de tallers formatius i de gestió i jornades de networking.
 Crear l’Associació d’empresaris de Sallent, Cabrianes i Cornet.
 Farem màrqueting de territori amb altres municipals, per tal de presentar els nostres projectes i cercar
recolzament pel seu desenvolupament.
 Fomentarem la col·laboració entre empreses, per tal de ser més eficients i afavorir que puguin treure
benefici les unes de les altres.

OCUPACIÓ
Millorar el posicionament de Sallent per atreure noves empreses, i la creació de nous llocs de
treball.
 Dotarem de les infraestructures necessàries als diferents polígons industrials del municipi, realitzant
millores (enllumenat, neteja, accessos, neteja de solars...).
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Reconèixer l’actitud emprenedora i la creació d’ocupació.
 Creació dels Premis Sallent Emprèn per reconèixer aquelles iniciatives que s’han posat en marxa i
que han consolidat el seu funcionament a la nostra vila.
 Gestió dels locals comercials buits per oferir-los a persones emprenedores.

 Treballar per reduir la taxa d'atur al municipi, fomentant i millorant les polítiques locals d'ocupació i
treball. Com millorarem i augmentarem l’oferta de llocs de treball.
 Reactivar Club de la feina.

COMERÇ LOCAL, MERCATS I CONSUM
Treballar per la dinamització del comerç del municipi.
 Regeneració comercial. Formació i acompanyament als comerciants per facilitar-los l'adaptació a la
nova realitat i també al la problemàtica sorgida arrel de la covid-19.
S’oferiran programes d’assessorament personalitzat, realitzats per professionals.
 Mitjançant APP Sallent, s’oferirà als comerciants i professionals promocionar el seu propi negoci.
 Volem potenciar la comunicació i el treball conjunt entre l’Ajuntament i els comerços.

TURISME
Treballar per l’activació del turisme al municipi
 Diagnosi de les possibilitats turístiques de Sallent a través del Pla Local de Turisme.
 Promoció de les activitats culturals i festives com a elements de turisme local.
 Creació d’un Consell municipal de patrimoni i turisme per treballar conjuntament les accions de
turisme.
 Potenciar les visites al Poblat Ibèric del Cogulló i la visita a les excavacions.
 Adequar l’espai d’entrada i la construcció de la caseta al Poblat del Cogulló.
 Aconseguir inversions privades per al Castell i Poblat Íberic.
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 Activar les excavacions a Manivertes (Cornet).
 Treballar en un nou conveni amb la Diputació de Barcelona per la Casa Torres.
 Potenciar les visites al Museu de la Casa Torres Amat.
 Buscar finançament per la restauració de les peces de la Casa Torres.
 Promoure el Centre d’interpretació del Museu del tèxtil i la memòria de l’Aigua del Geoparc a la Casa
Torres Amat.
 Conveni de cessió d’us del CAT Sallent com a Centre de Visitants del Geoparc de la Catalunya
Central de la UNESCO.
 Adequació de l’espai exterior i la senyalització del CAT Sallent cap a la Síquia, Poblat i Runam.
 Potenciar i posar en relleu els actius turístics al Centre de Visitants del Geoparc.
 Creació de pàgina web integrada a la de l’ajuntament amb tota la informació turística, rutes, visites,
gastronomia i allotjament.
 Creació d’una APP amb tota la informació turística, rutes, visites, gastronomia i allotjament.
 Col·locació i difusió els cartells de la ruta de l’aigua i del patrimoni.
 Canviar i implantar nova senyalització de les rutes dels senders, romànic i arquitectura urbana.
 Potenciar les visites a la zona de la Corbatera i les jornades d’anellament d’aus a la zona. Arreglar les
casetes de guaita i col.locar taula.
 Fomentar l’enoturisme a Sallent i senyalització del Celler Santmartí.
 Creació de la Setmana del Turisme durant el mes de juliol. Activitats de promoció diàries de les visites
guiades, establiments turístics, plafons de patrimoni i ruta de l’aigua, ruta del romànic, excavacions
arqueològiques, Geoparc…
 Potenciar les visites a la zona de la Corbatera i les jornades d’anellament d’aus a la zona. Arreglar les
casetes de guaita i col.locar taula.
 Fomentar l’enoturisme a Sallent i senyalització del Celler Santmartí.
 Creació de la Setmana del Turisme durant el mes de juliol. Activitats de promoció diàries de les visites
guiades, establiments turístics, plafons de patrimoni i ruta de l’aigua, ruta del romànic, excavacions
arqueològiques, Geoparc.
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PROMOCIÓ I IMATGE DEL POBLE
Aprofitament del potencial turístic i l’entorn. És una àrea transversal on hi participen
conjuntament totes les regidories.
 Creació de nova imatge de poble que englobi diferents aspectes patrimonials i culturals de la vila i que
sigui la referència de Sallent.
 Vetllar perquè Sallent sigui un poble de referència a l’exterior en els àmbits culturals, educatius,
festius, econòmics... fent una bona difusió dels actius del poble.
 Renovar periòdicament el cartell/pancarta de la carretera C-16 amb els esdeveniments propis del
poble.
 Dins del pla de Recuperació del patrimoni al Barri de l’Estació, arranjarem l’entrada sud de la vila.
 Habilitar un área d’estacionament per autocaravanes.
 Nova fulleteria de difusió de turisme i patrimoni.
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EIX 3 : TENIR CURA DE L’ENTORN URBÀ I NATURAL ADEQUANT-LO A LES
NECESSITATS DE LES PERSONES.
Aquesta legislatura cal realitzar les actuacions que és recullen en aquest PAM. Les accions es centren en
la tasca conjunta amb les diverses assemblees de barris que es realitzen per part de l’equip de govern per
tal de saber la visió ciutadana sobre el futur del municipi.

OBJECTIUS
 Establir un diàleg de barris i per els barris per crear un model de participació ciutadana àgil, actiu i
participatiu.

 Establir un diàleg amb les entitats del poble, totes, amb participació àgil, activa i participativa.
 Apostar per l’equilibri territorial i la conservació del patrimoni natural, arquitectònic i històric.
 Tenir una dotació d’equipaments de qualitat i sostenibles, que donin servei a les necessitats de la
ciutadania.

 Elaborar un pla de manteniment per tots els equipaments culturals, esportius, educatius i espais
públics.

 Generar i mantenir uns espais públics de relació propers i vius.
 Implementar la via verda adjacent a la via blava i a l’hora potenciar el CAT-Sallent com a punt de
referència de la mineria, per elpoblat Ibèric i punt d’entrada a la sèquia.

Espai públic i Urbanisme
 Fomentar la divulgació i la comprensió plena de l’urbanisme en el nostre dia a dia.
 Treure profit de la nova APP “Sallent” per donar coneixement de diferents incidències amb
comunicació directa ciutadà, regidors i brigada municipal.

 Crear un Consell Assessor d’Urbanisme amb implicació de professionals del sector i representants
veïnals.

Programa Actuació Municipal Habitatge
 Incrementar el parc d’habitatge públic i destinat a polítiques socials.
 Facilitar l’accés a l’habitatge amb mobilitat eficient i accessible.
 Impulsar la rehabilitació socialment proactiva i ecològicament eficient.
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 Gestionar les situacions de major vulnerabilitat socioresidencial.
 Impulsar la simplicitat en la gestió ciutadana i les noves formes de governança que afavoreixin la
col·laboració amb els agents socials i amb les administracions.
 Promocionar polítiques integrals en matèria d’habitatge i serveis socials així com avaluació i
seguiment de les actuacions.


Col·laborar, incentivar, cooperatives socials i d’habitatge amb gestió cívica.

Sostenibilitat i medi ambient.


Fomentar l'estalvi energètic en totes les actuacions i instal.lacions municipals.

 Incentivar empreses, comerços o activitats que instal·lin sistemes d'eficiència i estalvi energètic.


Fomentar el civisme ciutadà per fer campanyes de neteges de boscos i lleres de rius i rieres.



Fomentar i incentivar el producte local i el mercat de segona mà.
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ACCIONS VIA PÚBLICA

2019 2020 2021 2022 2023 Observacions

Pla d'asfaltatge anual.
Manteniment dels carrers i voreres.
Ampliació i millora dels camins escolars segurs.
Creació de carrils bici en calçada.
Control a través de càmeres de videovigilància de punts
específics i accessos al nucli urbà.
Millora de la senyalització vertical.

Senyals Botjosa, Plaça Catalunya

Millora de la senyalització horitzontal.

Pintat d’aparcaments, vados i contravados

Millora de la senyalització dels passos de vianants.
App per als caps d'àrea municipal, regidors i policia per a
controlar desperfectes a la via pública.

App comunicat-i. Disseny d'una segona App elaborada per als estudiants
de batxillerat de l’institut exclusiva per Sallent

App per als ciutadans per avisar de desperfectes a la via
pública.

App comunicat-i. Disseny d'una segona App elaborada per als estudiants
de batxillerat de l’institut exclusiva per Sallent.

Planificació del manteniment i neteja de parcs, jardins i espais
verds.

Contractació de personal per augmentar la plantilla de jardiners dins del
pla de barris i SOC

Pla de millora de les voreres.
Pintat de les zones on es pot aparcar (blanc), pintat de vados i contravados
(groc). També en polígons.

Millora i conservació dels aparcaments públics.
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Eliminar parterres plaça Santa Maria i substituir per aparcaments

Destinar nous espais a aparcament públic.
Licitació manteniment i millora de l'enllumenat públic.
Creació de zones verdes, per a ús veïnal

Llera riu Llobregat, camí de Cabrianes

Disseny i disposició d'elements per a reduir la velocitat dels
vehicles.

Rotonda poblenou, reubicació bot c/ Mestre Benet- Santa Llúcia.

Millora c/ Carretera. Tram pont vell - institut.

Projecte aprovat i licitat. pendent inici d’obres.

Urbanització carrers Pamplona i Sant Sebastià
Urbanització Passatge de les Vinyes

Sol.licitat subvencions PUOSC

Reordenació Passeig Guillem Vinyes

Sol.licitat subvencions PUOSC

Millores en el clavegueram

2/12/2019 últim tram Secretari Bonet
Tram Santa Llúcia
Tram Avinguda Pau Casals
Tram Mestre Vila (Piscina)

Licitació manteniment i millora del servei de neteja.
Licitació manteniment i millora del servei de recollida
d'escombraries.

Pendent de subvenció. Porta a Porta grans productors, targeta per orgànica i
resta i oberts vidre cartró i plàstic.Reordenació i agrupació de contenidors (2
anys)

Millores espais públics per els animals
Compatibilitat persones-animals.

Nou espais per a animals zona plaça 19 d’Abril 2/12/2019.
Eliminació zona davant escola Torres Amat (incompatibilitat espai per nen)s

Promoure un nou ús per el BARRI de l’ESTACIÓ com a
zona de lleure, horts urbans i altres.

Iniciats contactes amb Incasòl per la cessió de l'ús del sòl i sol.licitat
pressupost projecte via verda
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Inici d’obres previstes per el 2020

Ampliació del pont de Cabrianes
Manteniment i creació de serveis als polígons industrials.

ACCIONS PATRIMONI MUNICIPAL

2019

2020

2021

2022

2023

Observacions

Millores en l'enllumenat exterior de monuments i edificis
patrimonials.
Construcció d’una nova residencia i centre de dia.

Valoració de diferents ubicacions alternatives.

Manteniment de la residencia Sant Bernat.

Dia a dia

Elaborar un Pla Especial de Patrimoni i Catàleg de patrimoni
de Béns a Protegir.

Sol.licitada subvenció de la Diputació de Barcelona. Adjudicada 31/10/2019

Elaborar un pla de manteniment per tots els edificis
municipals.
Conveni amb el consell comarcal

Promocionar el CAT Sallent
Potenciar els valors turístics del Cogulló, Castell i museus
Fer cumplir la sentència de iberpotash en quant eliminar els
residus de sal
Negociar amb l’INCASOL la cessió del edifici de Cal Sala per
convertir-lo amb espai per les entitats
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ACCIONS URBANISME

2019

2020

2021

2022

2023

Observacions

Nou Planejament urbanístic o text refós de totes les
modificacions.
Creació d’un consell assessor urbanístic amb implicació de
professionals del sector i representants veïnals.
Promoure trobades periòdiques de veïns per barris. Programa
dels barris i per els barris.

Trobades amb les associació de Barris.

Via verda. Sallent-Cabrianes-La Botjosa-Sallent. Enllaç amb
via blava

Sol.licitat pressupost projecte via verda.
Contactes diputació primer trimestre enguany per impulsar la via blava

Promocionar la construcció d'habitatges sostenibles i passius
mitjançant bonificacions al ICIO.
Bonificacions fiscals per empreses, comerços o activitats que
instal·lin sistemes d'eficiència i estalvi energètic.
Promoció de productes i mercats de segona mà.
Promoció de punts de lloguer/intercanvi de materials
compartits.
Sol.licitar tram navegable sense motor, (entre les rescloses
entre ponts) per lleure i oci. Tot l’any

Autoritzat per l’ACA llevat dies amb alertes INUNCAT

Propostes de recollida i re-utilització d’aparells electrònics.

S'han col.locat dues mini deixalleries entrada parck i plaça catalunya.

Control i neteja dels abocaments incontrolats.
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Tancament dels contenidors soterrats.
Aplicació de la recollida selectiva a tots els actes que
s'organitzen a la via pública.
Eliminació progressiva del plàstic i utilització de materials
reciclables i no contaminants.
Campanya de sensibilització i millora de la recollida de l'oli
domèstic.
Augment del servei de recollida comercial i a grans tenidors.
Executat.

Control de plagues:coloms, rates i insectes
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Recull de les grans inversions que es realitzaran al municipi en els propers anys.

GRANS INVERSIONS:
Residència d’avis i centre de dia
2021-2023
Passeig de l’Estació. (Tram de Via verda)
2019-2020

Urbanització passatge de les Vinyes 2021

PRESSUPOST

7.500.000.euros

PREVISIÓ FINANÇAMENT

Estalvi+venda pisos Barcelona+crèdit+Alternatives

425.000.-euros

Diputació fins als 360.000.-

450.000.-euros

(PUOSC)

250.000.-EUROS

Urbanització Passeig Guillem Vinyes 2023
Urbanització carrers Pamplona-Sant SebastiaAndalucia
2022-2023
Sanejament de clavegueram públic

250.000.euros
200.000.euros

Estudi-projecte Diputació. Execució Municipal
Carrer Santa Llucía. Avinguda pau Casals. Prolongació Mestre Vilà (Piscina). Carrer
Secretari Bonet

2019-2023

PAM MUNICIPI DE SALLENT 2019-2023

24

Projecte de Nou sistema de Recollida Selectiva

Pendent subvencio

Consorci del Bages - Municipal.

2020-2022
Ampliació activitat pavelló. Gimnàstica

250.000.-euros

Municipal

300.000.-euros

Municipal- Subvenció i a l’espera de cessió d’ús.

50.000.-euros

Municipal- subvencions

265.000.-euros

Municipal

50.000.-euros

Municipal-PGI

2021-2023
Parc de l’estació + via verda + via blava
2021-202 (si és posible)
Actuació i millora integral en el Barri Verge de Fussimanya. Espais
exteriors-entorn i pisos.
2021-2023
Urbanització carrer Verge del Pilar- Zona envelat
2021-2022
Actuació i millora en el barri Poble Nou (voreres)
2021-2023
Parc fotovoltaic per autoconsum per edificis municipals.

Repercussió 1.000.-euros
per KW

2021-2023(Falta estudi)
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Subvencionat el recurs de projecte. Plaques sobre pista
coberta. Amb 100KW

MÓN RURAL
Creiem que el territori ha d’estar poblat i s’ha de facilitar que la gent pugui viure i seguir cuidant
l’entorn rural.
 Mantindrem contactes amb les cases aïllades del municipi per establir un catàleg de necessitats.
 Vetllarem per la conservació i la millora dels camis rurals ampliant la partida ecònomica.
 Potenciarem el Pla de Prevenció d’Incendis del Municipi i el Pla d’Actuacions d’Emergència en Cas
d’Incendi amb la coordinació de les Agrupacions de Defensa Forestal (Les Tres Branques), els
Bombers i la Policia Local.
 Seguirem el desenvolupament de la Llei d’Espais Agraris per encaixar-la al Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Sallent i permetre la continuïtat de les explotacions.
 Realitzar un conveni amb Solestany per aconseguir gratuitament material per la conservació dels
camins.
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EIX 4: TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN, QUALITAT DEMOCRÀTICA I SEGURETAT
L’objectiu és ser un govern rigorós en la gestió dels recursos públics, simplificant processos i
optimitzant mecanismes interns de l’ajuntament. Fer un control de la despesa i un ús eficient dels
ingressos.
Volem ser un govern transparent en la gestió i aconseguir que es pugui tenir fàcil accés a la informació
pública per tal que la ciutadania pugui exercir el control de l’acció municipal.

HISENDA
Actualització tributació local.
 Revisió exaustiva de les ordenances fiscals, taxes i preus públics per tal d’actualitzar i modificar el
que sigui necessàri.
 Arrel de la crisi provocada per la Covis-19, aplicació de totes les mesures establertes en Pla de Xoc
aprovat pel ple durant l’estat d’alarma.

Gestió dels recursos econòmics amb contenció, rigor, eficiència i transparencia.
 Redefinir el circuit de despesa de l’Ajuntament per tal de dur a terme una gestió més eficient dels
recursos públics i tenir un major control de la despesa.
 Redefinir el sistema de control de les subvencions rebudes.
 Gestió digital de la despesa i dels expedients del departament.
 Impulsar la transparència de la informació econòmica i fer-la intel·ligible.
 Tenir la comptabilitat al dia per tal que la informació econòmica i financera esdevingui una eina útil
per la presa de decisions.
 Realitzar estudis de despesa associats als projectes (inversions) que es plantegin.
 Anàlisi de dèficits de serveis i propostes de reducció de dèficit.
 Actualització de l’inventari de béns municipals.
 Elaboració simultània del pressupost i les ordenances fiscals.
 Reorganitzar els recursos humans del departament per tal de que sigui més eficient.
 Pla de tresoreria per controlar i analitzar els fluxos financers de l’Ajuntament.
 Revisió de contractes i concessions municipals per tal d’optimitzar costos.
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 Reduir a mínims les transaccions amb efectiu.
 Simplificar processos.

Reduir el període mig de pagament a proveïdors
 Establir mecanismes organitzatius que permetin reduir el període mig de pagament a proveïdors a 15
dies.

Construcció d’una residència per la gent gran
 Anàlisi econòmic sobre la gestió i construcció d’una residència.
 Mantenir un endeutament mig equilibrat que faci possible l’execució del projecte de la residència
 Cercar fonts d’ingressos i finançament.

RECURSOS HUMANS
Assolir objectius d’eficiència i productivitat en la gestió de recursos humans
 Auditoria de personal: Elaboració d’una diagnosi organitzativa, i anàlisi de dimensionament de
càrregues de treball.

Complir amb la normativa vigent
 Elaboració d’un pla d’estabilització.
 Implementar control horari.

Canvis en l’organització interna de l’Ajuntament per contribuir als objectius de
desenvolupament sostenible i eficients.
 Potenciar l’ús adequat de les eines tecnològiques.
 Incentivar el treball en equip.
 Incentivar una comunicació més fluïda i continuada, la confiança, el lideratge i la productivitat.
 Crear un model de treball més inclusiu, basat en l’autogestió, la llibertat i la responsabilitat que
permeti conciliar vida laboral i familiar.
 Flexibilització horària.
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 Implantar un model organitzatiu diferent, generant nous mecanismes de planificació, seguiment i
control del treball a desenvolupar.
 Degut a l’emergencia sanitaria de la Covid-19 facilitar el teletreball i dotar als treballadors i a les
treballadores de les eines necessaries per dur-lo a terme.

COMUNICACIÓ
Comunicació directe i eficient per ser transparents amb els veïns i veïnes. Informar de tot
allò que pot ser necessàri i promocionar els esdeveniments, la cultura i l’esport. Posar la
informació a les mans dels vilatans a través del tots els mitjans possibles.
 Contractar un tècnic de comunicació a dedicació complerta.
 Elaborar un Pla de Comunicació intern i extern.
 Enfortir i posar en valor la tasca de l’equip directiu de Ràdio Sallent i els seus voluntaris
 Manteniment de les instal·lacions de Ràdio Sallent fins al trasllat de l’emissora a una nova ubicació
céntrica.
 Mantenir la relació amb Ona Bages amb els programes comarcals.
 Mantenir el conveni amb La Xarxa.
 Preparar esdeveniment el 2021 per celebrar el 40è aniversari de Ràdio sallent.
 Projecte de Ràdio Institut com a oferta d’assignatura optativa per els alumnes de 1r i 2n d’ESO amb
contingut de poble i d’emissió setmanal.
 Garantir un informatiu setmanal per difondre tota la informació de Sallent

 Impulsar un nou programa de Ràdio Sallent “L’Ajuntament respon” per fer més pròxim
l’alcalde i els regidors als veïns i veïnes.
 Establir lligams entre Ràdio Sallent i els comerços.
 Posar megafonia als carrers comercials per tal d’amenitzar i informar des de Ràdio Sallent.
 Actualització del Manual d’imatge/estil.
 Creació de l’App “Sallent” per a dispositius mòbils on es reculli tota la informació de Sallent,
agenda, notícies, turisme, comerç, rutes, directori, queixes i notificacions instantànies.
 Creació de l’App/web “Empreses Sallent” per a dispositius mòbils i ordinadors on es reculli tot el
directori d’empreses i comerços sallentins amb els seus contactes, imatges i ofertes que vulguin
publicar.
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 Incorporació de les subwebs (Ràdio Sallent, Turisme, Viver, Comerç, Fàbrica Vella, Escola de
música) dins la nova web de la DIBA.
 Potenciar les xarxes socials de Facebook, Twiter, Instagram, YouTube, actualitzant els continguts de
l’agenda, notícies, i vídeos promocionals de totes les àrees.
 Emissió en directe els plens municipals a través de Ràdio Sallent, streaming de ràdio i xarxes socials
municipals.
 Emissió en directe dels actes culturals i esportius de Sallent a través de les xarxes socials municipals.
 Renovació del format imprès del butlletí semestral “Som Sallent”.
 Publicació digital del butlletí semestral “Som Sallent”.
 Creació de pàgina de Facebook de la Residència per mostrar als veïns i veïnes les activitats que es
fan i estar en contacte amb els familiars.
 Donar rellevància a les diferents xarxes socials de Sallent Cultura, Sallent Turisme, Escola de
Música, Fàbrica Vella, Ràdio Sallent, Biblioteca de Sallent.
 Incrementar la presència en mitjans de comunicació externs.

TARANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT
La transparència ha de ser dia a dia en totes i cadascuna de les àrees i feines fetes. La web
municipal juga un gran paper ja que ha de ser un veritable portal on tothom hi pugui trobar
la informació que necessita.
 Creació de la nova web amb la Diba més intuïtiva i fàcil de cercar la informació.
 Garantir la transparència de l’activitat pública.
 Garantir el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques.
 Implementar el programa de l’ABSIS per tal de fer el recull de la informació i registres amb més
facilitat i millori el circuit intern.
 PAM avaluable anualment.
 Actualització del ROM i dels reglaments i ordenances sectorials.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 Creació del Pla integral de Participació Ciutadana.
 Impulsar els Consells de Participació de: Ràdio Sallent, Esports, Residència, de Medi Ambient,
Escolar, d’Infants, OTP de Cabrianes amb els agents implicats.
 Modificació del reglament de les AMO.
 Creació del Consell d’adolescents i de joves.
 Creació d’un Consell de dones.
 Creació del Consell Assessor d’Urbanisme amb professionals i representants veïnals.
 Creació de les trobades trimestrals veïnals amb les AAVV.
 Creació del Consell Municipal de Cultura, espai d’organització i de debat per confluir les entitats
culturals de Sallent.
 Creació del Consell de patrimoni i turisme, per treballar conjuntament les accions de turisme.
 Implementació de les TIC per a processos participatius.
 Creació de l’App “Sallent” per a dispositius mòbils on es poden notificar directament als regidors i
serveis tècnics les incidències i queixes dels ciutadans.

SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT
Tots els agents que participen en la seguretat i la protecció civil del municipi han d’actuar
amb transparència, eficàcia i rigor. I per això l’ajuntament ha de ser capaç de dotar-los amb
el recursos necessaris.
 Garantir la seguretat viària. Disminuir el nombre d’accidents amb víctimes i realitzar controls
específics per evitar els delictes contra la seguretat viària.
 Adquirir nous materials per a la senyalitzacióvial i altres elements per a la via pública.
 Educació vial als centres educatius. Donant informació a alumnes i famílies.
 Adequar instal·lacions i equipament de la policia local.
 Renovar progressivament l’equipament i altres materials de treball de la policia local.
 Incorporar les noves tecnologies a la policia local.
 Restablir cadena de comandaments i estabilització de la plantilla de la Policia Local
 Itinerari formatiu als agents de la Policia Local.
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 Un servei capaç de donar resposta a les necessitats de proximitat, atenció i acompanyament a la
ciutadania.
 Creació de noves ordenances municipals per regular els petits actes incívics.
 Impulsar que el pagament de les multes dels procediments sancionadors de les diferents ordenances
municipals, siguin sancionades amb penes per Treballs en Benefici de la Comunitat.
 Promoure el voluntariat de protecció civil.
 Adequar les instal·lacions i altres elements de treball destinats al personal voluntari de Protecció
Civil.

Fer prevenció i control dels riscos sobre les persones i béns i donar la resposta adequada a les
possibles situacions d’emergència del municipi.
 Realitzar campanyes de conscienciació i prevenció en matèria de seguretat ciutadana.
 Impulsar la realització de simulacres d’evacuació i confinament als centres docents.
 Actualitzar el Document Únic de Protecció Civil.
 Actualitzar els Plans d’Autoprotecció.
 Actualitzar els Protocols d’Actuació en Emergències durant les festes i actes del poble.
 Realitzar campanyes de conscienciació i prevenció en matèria de seguretat ciutadana i civisme.
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