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El Pla d’Actuació Municipal és un document elaborat per tal d’esdevenir la guia de
l’equip de govern per l’actual legislatura, un full de ruta que genera determinació i
compromís vers nosaltres mateixos, però sobretot davant la ciutadania.
Aquestes pàgines són fruit de la continuïtat del PAM dels passats 4 anys, on es
determinen accions i valors plenament vigent per l’actual, més les propostes electorals
de l’actual legislatura, així com les aportacions i programes que l’equip de govern
proposa tirar endavant aquest mandat.
El present document s’estructura de les següent manera:
-

Missió i els valors sota els quals l’equip de govern treballa i impulsa l’acció local.
Principals eixos a treballar en aquesta legislatura, alguns d’ells són sectorials i
d’altres molt més transversals, però el global de l’acció de govern té com a
prioritat incidir en aquests eixos de transformació social.
Les diverses regidories sectorials i transversals desenvolupades en programes i
accions a tirar endavant en aquests 4 anys.

Tot aquest Pla d’Actuació Municipal ha poder ser avaluat i revisat de forma constant, i
sobretot, com a mínim un cop a l’any. La realitat és canviant, la voluntat de les
persones adaptable i per tot això establim el mecanisme de l’avaluació i la revisió
anual de forma conjunta amb la ciutadania.
Considerem molt important que tothom qui vulgui participar tingui les portes obertes
a fer-ho, i per això existeixen un seguit de consells municipals sectorials, les
assemblees municipals obertes i també la jornada d’avaluació del PAM, on es posen en
consideració del a ciutadania les principals accions de l’equip de govern.
Un municipi viu i dinàmic és construeix entre tots, l’Ajuntament hi pot tenir un paper
tractor, però requereix de la implicació i la tracció de les entitats, les persones a títol
individual, les empreses, els clubs i totes les institucions que hi poden influir. Des de
l’Ajuntament, amb l’aportació de tothom qui ho consideri, volem exercir aquest paper
motor, però per fer-ho possible, ens hi hem d’implicar tots i totes.
Esperem i agrairem totes i cada una de les aportacions.

Equip de govern Ajuntament de Sallent

David, Rosa, Jordina, Anna Ma, Jonatan, Salvador i Empar.

VALORS
L’equip de govern de l’Ajuntament de Sallent tenim i tindrem com a marc general de
referència els següents valors:
1. CONFIANÇA EN LA GENT. DIGNITAT DE LA PERSONA
Confiem en la capacitat de la societat a organitzar-se per si mateixa. Creiem que el
respecte a la dignitat de les persones és, també, el respecte a la seva llibertat i la seva
capacitat d’iniciativa. L’objectiu de l’administració no és substituir ni limitar la
iniciativa social, sinó complementar-la i donar-li eines perquè creixi.
2. JUSTÍCIA SOCIAL, EQUITAT
Hem de garantir la igualtat d’oportunitats a tota la ciutadania. Per tant, l’administració
s’ha de fonamentar en els principis d’equitat i solidaritat per combatre la desigualtat i
evitar la marginació social.
3. INCLUSIÓ SOCIAL
Cal aplicar polítiques actives per la inclusió i la integració dels sectors menys afavorits
de la nostra ciutadania. Per l’administració és inacceptable que en una societat hi hagi
persones excloses. Tot sector social i tota persona han de quedar incloses en els
serveis socials i en els recursos bàsics
4. CULTURA DE L’ESFORÇ I ASCENSOR SOCIAL
La societat ha de donar valor a l’esforç personal, al desig de superació i a la capacitat
emprenedora. L’èxit social requereix d’una societat permeable on cadascú pot
progressar a partir de les seves capacitats i del seu esforç permanent, d’acord amb els
seus valors i objectius. Des de l’administració hem de fem possible que la nostra
societat creixi i es projecti.
5. LLIBERTAT I IGUALTAT
La llibertat individual és el fonament primer de la democràcia. Les persones lliures han
de poder decidir, sobretot en àmbits de forta presència del sector públic.
6. RESPONSABILITAT: DRETS I DEURES
Creiem en una societat de persones responsables, que garanteixi els mateixos drets
bàsics per a tothom i que alhora sigui capaç d’exigir a tothom els deures elementals de
convivència.
7. COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA: UN SOL POBLE
La convivència i la cohesió social són béns essencials per a la societat. L’objectiu és que
aquesta convivència i aquesta cohesió s’impulsi i es promocioni des de tots els àmbits
de relació, ja que permet la mediació i la resolució dels conflictes.
8. BON GOVERN
Un bon govern ha de gestionar bé i resoldre les necessitats mediates i immediates de
la ciutadania, però a més, ha de transmetre un projecte de poble i ha de generar

il•lusió i confiança. El govern no tan sols gestiona, sinó que també lidera i ho ha de fer
amb serenitat, seny i sense por ni superficialitat.
OBJECTIUS GENERALS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ajudar a la gent a desenvolupar les seves inquietuds
Modernitzar l’administració i els mètodes de treball
Fer una administració més eficient i eficaç
Contribuir a sortir de la crisi
Contribuir a la reducció del fracàs escolar
Generar orgull de poble
Mantenir les finances municipals equilibrades
Planificar estratègicament: Sallent es planteja i concreta el seu futur
Reduir l’atur
Mantenir i millorar els equipaments culturals
Mantenir i millorar els equipaments esportius
Mantenir i millorar els equipaments educatius
Fomentar l’activitat econòmica a Sallent
Fomentar l’activitat de les entitats i les persones
Tenir un poble net i endreçat
Transmetre una imatge positiva del municipi a l’exterior
Posar Sallent al mapa
Incloure la immigració al teixit social sallentí
Contribuir a tenir una societat més respectuosa
Sumar esforços amb altres agents
Ser transparents amb la ciutadania i els grups municipals
Avaluar de la feina feta
Ser atents i agraïts amb la gent que col•labora
Mantenir i millorar la seguretat pública
Cuidar i fer cuidar l’entorn i el medi

3. PRINCIPALS EIXOS SALLENT 2015-2019
L’equip de govern de l’Ajuntament volem treballar com un veritable equip, per aquest
motiu més enllà de les regidories sectorials, ens hem marcat eixos principals de treball,
que es desenvolupen a través de projectes prioritaris, regidories transversals i
programes sectorials.
Aquests eixos principals de treball responen a les principals preocupacions i reptes del
municipi de Sallent, i per aquest motiu considerem que s’hi ha de treballar de forma
constant i des de totes les àrees, ja que són temes que no es solucionen amb un
programa determinat o un projecte, sinó que requereixen d’una acció de govern global
i normalment va molt més enllà del propi Ajuntament.
a) OCUPACIÓ I DINAMISME ECONÒMIC
El municipi de Sallent tot i tenir una taxa d’atur per sota de la mitjana de la
comarca i del país, té en la ocupació el seu principal problema. La feina és la base
del desenvolupament personal i familiar, generar ocupació és la millor de les
polítiques socials a empendre, perquè genera realització personal, suficiència i
capacitat per gestionar la pròpia vida.
En aquest sentit, les accions de l’equip de govern sallentí van encaminades a
facilitar la implantació de noves empreses al nostre terme municipal, d’impulsar el
creixement de les actuals i fomentar-ne la creació de noves. D’aquesta manera s’ha
d’aconseguir generar ocupació de qualitat que sigui perdurable en el temps.
Per altra banda, el nostre ferm compromís en generar tanta ocupació com sigui
possible des del propi ajuntament, però fent especial èmfasi en una ocupació
lligada a la formació i la generació d’oportunitats futures, perquè la feina generada
per l’Ajuntament, en la immensa majoria dels casos és temporal i ha de servir per
fer el salt a altres ocupacions.
b) TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
Estem entrant en una nova era del funcionament de la societat, tots plegats hem
de readaptar sistemes de treball, de gestió i de decisió. Alguns d’aquests canvis
venen impulsats per noves legislacions, però la veritable validesa de la
transformació és la convicció que tot allò que fem plegats, pot generar millors
resultats.
La implantació de la nova llei de la transparència ha de servir perquè tothom pugui
tenir un accés més fàcil a tot allò que pràcticament estava disponible de forma
complicada. Les administracions gestionem el bé públic, i per tant, tothom té dret a
tenir-hi accés. Dades, contractes, imports, convenis, acords, etc. estaran a
disposició de tothom, però el més important és que les portes sempre han estat

obertes i seguiran obertes per tothom, perquè més enllà de les pàgines web, hi ha
la disponibilitat a explicar tot allò que es consideri.
Participar és escoltar, rebre aportacions, dialogar, convèncer, millorar, proposar i
executar. Des de l’equip de govern ja portem 4 anys posant en consideració de la
ciutadania aquest PAM, així com les principals accions a desenvolupar, però hem
de fer un esforç per seguir comptant amb tothom, i essent capaços d’escoltar els
múltiples canals de participació dels quals la ciutadania s’ha dotat.
c) SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, ECONÒMICA I SOCIAL
Un dels principals reptes de qualsevol municipi és que sigui sostenible, que tingui
capacitat de perdurar en el temps, i que treballi per poder mitigar determinats
efectes negatius que l’acció que pugui tenir en el medi i en la societat. Per aquest
motiu treballem perquè Sallent sigui un municipi sostenible tant en termes
ambientals, econòmics, com socials.
-

-

-

Ambientalment el nostre municipi té amenaces i oportunitats, fortaleses i
debilitats. En aquets sentit hem de ser capaços d’afrontar els problemes del
passat i convertir-los en oportunitats de present i de futur. El nostre terme
és molt gran, i ha de poder combinar de forma adequada el
desenvolupament econòmic i l’ambiental. Hem de treballar per poder
gestionar l’impacte dels runams salins, com a principal amenaça ambiental
del nostre municipi per una nova realitat en els propers anys. Així mateix
hem de vetllar pels nostres boscos, camins, rieres i riu, controlant
abocaments, així com la contaminació urbana generada pel soroll, la
il·luminació i els fums.
Econòmicament també hem de tenir un poble sostenible, tant en referència
a les finances municipals, com a l’estructura econòmica de la població.
L’Ajuntament de Sallent té una bona salut econòmica, en els pitjors anys de
la crisi, hem aconseguit incrementar tots els serveis municipals, rebaixant
l’endeutament general, i aquesta línia volem continuar, però al mateix
temps hem de poder afrontar les inversions que el municipi requereix per
ser un municipi on cada dia sigui més agradable viure-hi.
La diversitat econòmica del municipi ens ha de permetre generar ingressos
per mantenir els serveis públics, però al mateix temps per no ser presoners
de cap sector, sinó equilibrats i interdependents de tots.
La sostenibilitat social és la que ens ha de permetre tenir una societat cada
dia més justa, on sapiguem atendre les persones que més ho necessiten i
també impulsar aquelles capaces d’emprendre nous reptes. Les polítiques
d’habitatge que han de permetre que tothom tingui una llar on
desenvolupar la seva vida personal, la igualtat d’oportunitats per poder
afrontar els camins vitals que tinguis al davant, creant aquestes
oportunitats en els moments que desapareguin, essent l’ajuntament un
garant davant els riscos d’exclusió i fomentant en tot moment polítiques

inclusives que facilitin la vida a les persones, sempre dins els valors de
l’esforç, la coresponsabilitat i el sentit cívic.
d) MILLORA DE L’ENTORN
Una de les principals responsabilitats d’un ajuntament és la cura de l’entorn, la
millora continua de l’espai, el mobiliari i els equipaments públics. Aquesta serà una
obsessió en aquesta legislatura, perquè els nostres carrers, places, i equipaments
són la nostra casa pública, és on vivim en comunitat els sallentins i sallentines, però
també els que ens visiten.
Tindrem cura de l’espai públic, i per aquest motiu posarem en pràctica accions
innovadores que ajudin a mantenir el que es de tots de la millor manera possible,
però això no ho podem fer sols. Necessitem que des de tots els àmbits treballem
per tenir cura del que es de tots, hem de lluitar contra l’incivisme i el
malbaratament del mobiliari públic.

BENESTAR SOCIAL I FAMILIA
En aquesta àrea, juntament amb altres, considerem prioritari l’acompanyament a les
persones per tal de garantir-ne el benestar.
L’area de Benestar Social, especialment en els moments de crisi que estem vivint s’ha
focalitzat molt en atendre la urgència social, ara hem de treballar per fer un nou salt,
fomentar l’empoderament, i passar de l’atenció a les persones a l’acompanyament,
treballant per tal que tothom pugui gaudir d’una vida digne i amb oportunitats.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Atenció a les necessitats bàsiques de la població
Igualtat d’oportunitats
Atenció prioritària a la gent que viu sola a casa: La gent gran que viu a casa ha
de poder disposar de serveis semblants als que estan a la residència.
Corresponsabilitat entre l’administració, les entitats del tercer sector i les
persones usuàries.
Inclusió de la diversitat.
Atenció específica a la discapacitat.
Acompanyament a les persones amb risc d’exclusió social
Polítiques inclusives

ACCIONS
-

-

Configurar una area de benestar social i família preparada per poder
acompanyar a les persones.
Determinació d’una nova cartera de serveis al municipi de Sallent enfocada a
les persones grans que viuen soles.
Ampliació del programa de suport a les famílies:
o Llibres de text i material escolar
o Activitats extraescolars durant el curs escolar
o Activitats de lleure d’estiu
o Transport per estudis
o Pagament impostos municipals
Revisió del Pla Local d’Inlcusió Social del municipi.
Programa de suport a les famílies per millorar l’eficiència energètica
Potenciar el servei d’atenció la infància i l’adolescència, per treballar de forma
coordinada amb altres serveis, tot fomentant la inclusió.
Creació d’un programa integral d’ocupació, formació i motivació per persones
amb risc d’exclusió social.
Accions específiques per joves que no han tingut oportunitats laborals.
Protocol d’actuació, elaboració de fitxes i potenciar recursos per atendre els
refugiats.
Atendre a les persones que cuiden. Desenvolupar accions de formació per
cuidadors no professionals.
Programa de voluntariat per ajudar i acompanyar a les persones.

-

Col·laboració amb ASPRODIS per garantir l’educació en el lleure de les persones
amb discapacitat, així com el suport al programa SAAC.
Nou programa d’horts socials i col·laboració entre hortolans per persones amb
risc d’exclusió social i persones en atur.
Incrementar les accions del pla de contraprestacions socials.

ACCIONS TRANSVERSALS
PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
o Taula Inclusió Social
o Constitució del consell de la gent gran
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
o Especial atenció i coordinació amb la policia local per prevenir i atendre
tots els cassos de violència domèstica i de gènere.
o Atenció i treball conjunt amb joventut i educació per fomentar
l’educació en la diversitat, i la no discriminació.
o Coordinació amb la policia local per tots els possibles cassos
d’homofòbia.
TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ÀGIL I EFICIENT
o Compliment de tots els preceptes de la llei de transparència.
o Tots els ajuts a les famílies seguiran les bases aprovades a tal efecte.
o Protocol d’ajudicació dels ajuts d’urgència familiar.
Es treballarà de forma coordinada amb joventut i educació per tirar endavant
un projecte de suport als joves, per fomentar accions formatives, motivadores i
emprenedores.
Coordinació amb l’àrea de via pública per tenir un municipi accessible.
APORTACIONS ALS PROJECTES PRIORITARIS
PLA ESTRATÈGIC
ESCOLA D’ADULTS
ESPAI JOVE
ESPAI INFANTIL
SISTEMA D’AVALUACIÓ
-

Anàlisi dels indicadors dels cercles de comparació de la Diputació de Barcelona
Indicadors d’avaluació de cada un dels nous projectes

CULTURA
La promoció de la cultura a Sallent ha de ser la justa mesura entre l’impuls municipal, la
vitalitat de la iniciativa de les entitats i persones individuals, i la programació
professional que vingui al nostre poble.
Aquesta legislatura vindrà marcada per la posada en marxa del nou espai polivalent de
Cal Carrera, un centre que ha de ser motor i canalitzador d’una nova vida cultural al
nostre municipi.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Promoure les entitats culturals.
Desenvolupar una nova agenda cultural al municipi de Sallent, amb la posada en
funcionament de Cal Carrera.
Acostar la cultura i festes al nostres barris.
Promocionar iniciatives culturals que afavoreixin la diversitat.
La cultura com element cohesionador de la societat.
ACCIONS
o Finalització de les obres de l’auditori i sala polivalent de Cal Carrera.
o Redacció de la proposta de reglament de funcionament i usos de Cal
Carrera.
o Programació cultural professional i amater estable, en les diverses
disciplines culturals.
o Posarem els mitjans necessaris perquè Sallent esdevingui un lloc de
referència per residències i creació de nous espectacles.
o Elaboració de reglament d’usos i funcionament dels diversos
equipaments públics.
o Convocatòria i resolució de les subvencions de lliure concurrència dins
el primer trimestre de cada any.
o Impuls de la biblioteca municipal com es espai de referència cultural,
per totes les edats i iniciatives.
o Espais d’intercanvi cultural, cessió de llibres, material musical,
coneixement, etc.
o Posar en valor la trajectòria musical de la nostra població: Sallent pot
esdevenir un referent en el món jazzístic, organitzant un festival
d’aquest gènere musical amb ampli ressò.
o Integració de la diversitat cultural del nostre municipi en actes d’abast
general.
o Organització d’actes culturals d’acord amb les diferents associacions de
veïns als barris del municipi.
o Obrir nous espais a disposició de la cultura.

o Informació i col·laboració amb els organitzadors d’actes per tal de
garantir el compliment de la normativa en actes de pública
concurrència.
o Debatre amb les entitats culturals una proposta de mecenatge cultural
per part de les empreses del municipi.
ACCIONS TRANSVERSALS
L’area de cultura treballa de forma coordinada en moltes accions de festes, educació i
joventut, per això les accions que es desenvolupen en aquest apartat són
complementaries amb les que es fan des de les altres regidories.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
o Realització de mínim dos plenaris d’entitats culturals del municipi de fer
el seguiment i l’impuls d’actes culturals i esdeveniments culturals.
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
La major part de les accions que es porten a terme en aquesta àrea contemplen la
inclusió social i a l’hora vetllen per aconseguir una societat més igualitària, per tant no
s’especifiquen programes concrets en aquesta línia d’accions.

TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ÀGIL I EFICIENT
o Compliment de tots els preceptes de la llei de transparència.
o Publicació dels convenis, ajuts i projectes subvencionats per
l’Ajuntament de Sallent.
o Publicació de costos de tots els actes culturals de la població.

SISTEMA D’AVALUACIÓ

EDUCACIÓ
L’educació és un pilar fonamental de qualsevol societat, i un poble que aposta per les
persones considera que la educació ha tenir una consideració especial. L’Ajuntament
no té massa competències, però si que pot incidir per facilitar l’educació i per generar
molta formació que ajudi a tothom qui ho vulgui a tenir més oportunitats a la vida.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Formació d’adults
Contribuir a la millora de l’èxit escolar
Igualtat d’oportunitats en els recursos educatius
Aconseguir que el màxim nombre de nens tingui contacte musical.
Fomentar un lleure educatiu
Educar en la participació i l’actitud positiva

ACCIONS
o Pla de manteniment de les Escoles de titularitat pública.
o Revisió del conveni de reutilització de llibres per assolir la màxima
equitat i eficiència.
o Crear una escola d’adults amb formació continua.
o Desenvolupar el pla educatiu de poble.
o Demanar un programa europeu per aconseguir que joves del municipi
puguin anar a l’extranger.
o Reformulació del Consell Escolar Municipal per tal de fer-lo més útil en
les funcions que té encomanades.
o Impuls de nous instruments i accions a l’escola de música per oferir tot
el ventall musical.
o Programa de tallers i cursos en moments específics per acostar la
música a tothom.
o Estudiar la necessitat d’acompanyament en primera infància.
o Elaboració d’una guia de recursos educatius extraescolars de tota la
població.
o Curs d’accés a la universitat per majors de 25 anys.
o Programa de suport als alumnes que no superen les competències
bàsiques de sisè.
o Programa de formació i ocupació per joves. Aconseguir que tinguin
titulació reconeguda.
o Continuació, si els participants ho consideren adient, del programa Espai
de debat educatiu.
o Nou cicle formatiu dual en col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i l’empresa
Iberpotash.
o Adequació d’una nau com a taller mecànic a disposició de l’IES per
formació.

ACCIONS TRANSVERSALS
PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
o Consell Escolar Municipal
o Consell d’infants
o Espai educatiu
o Taula de millora de l’èxit escolar Sallent - Balsareny
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
o Especial atenció als cassos de mobbing i bulling.
o Atenció i treball conjunt amb joventut i benestar per fomentar
l’educació en la diversitat, i la no discriminació.
o Coordinació amb la policia local per tots els possibles cassos
d’homofòbia.
TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ÀGIL I EFICIENT
o Compliment de tots els preceptes de la llei de transparència.
o Tots els ajuts a les famílies seguiran les bases aprovades a tal efecte.
Es treballarà de forma coordinada amb joventut i ocupació per tirar endavant
un projecte de suport als joves, per fomentar accions formatives, motivadores i
emprenedores.
Coordinació amb l’àrea de via pública per tenir un municipi accessible.
APORTACIONS ALS PROJECTES PRIORITARIS
PLA ESTRATÈGIC
ESCOLA D’ADULTS
ESPAI JOVE
ESPAI INFANTIL
SISTEMA D’AVALUACIÓ
-

Anàlisi dels indicadors dels cercles de comparació de la Diputació de Barcelona
Indicadors d’avaluació de cada un dels nous projectes

FESTES POPULARS I TRADICIONALS
El nostre municipi té un patrimoni cultural amb festes pròpies que donen identitat,
sentit i vida al poble. Paraules clau: Ritual, comunitat, identitat ,expressió popular. El
nostre objectiu no només és el de preservar-les sinó també el de recuperar alguns
actes de tradició sallentina,

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Promocionar les festes populars i tradicionals del nostre poble com un element
particular del nostre patrimoni.
Aconseguir que les festes del municipi siguin un element motor de l’economia del
municipi.
Col·laborar des de l’Ajuntament a tirar endavant les diverses iniciatives privades de les
entitats.
ACCIONS
o Donar suport a les diverses iniciatives ciutadanes sempre que sigui
possible i estiguin d’acord amb els valors generals d’aquest pla.
o Treballar de forma conjunta per reduir el soroll a la població en el global
de l’any.
o Treballar per aconseguir un acord ampli en relació als horaris de les
festes i sorolls, especialment nocturns.
CARNAVAL:
o Col·laborar en tot allò necessari pel bon funcionament de tots els dies
de festa.
o Obertura de noves portes al pavelló per tal de poder garantir un
aforament més gran i segur en els actes d’aquest equipament.
o Pla de seguretat i protecció civil específic.
o Accions coordinades amb l’entitat organitzadora per sensibilitzar en el
consum d’alcohol responsable, drogues i accions sexistes.
ENRAMADES:
o Accions formatives i d’impuls per contribuir a la continuïtat de la festa.
o Treballar conjuntament amb els carrers per trobar solucions als diversos
problemes que van tenint per mantenir la festa.
o Implicació de la regidoria amb l’entitat Amics de les Enramades.
o Planificació amb l’entitat dels actes i accions per dinamitzar la festa.
o Recerca de mes finançament per l’entitat i la festa.

o Posar en valor El Retaule dels Embotits a nivell institucional.
FESTA MAJOR:
o Crear una Comissió de festes?
o Adaptar la festa a la realitat canviant. Treballar per aconseguir la
màxima participació i implicació del conjunt de la ciutadania.
o Potenciar i mantenir els actes amb més participació social.
o Buscar espais de col·laboració amb la Fumera, per tal de no planificar
activitats semblants en els mateixos horaris.
REIS:
o Ampliar i renovar la Comissió de Reis.
o Espai nou per carrosses.
o Renovar carrossa de Carbó i regals.
FESTES ALS BARRIS:
o Dotar de partida pressupostaria als barris i debatre quin tipus d’actes
culturals volen amb les associacions.
o Acostar al ciutadà a diversos indrets poc utilitzats amb la cultura.
FESTES DE CABRIANES I CORNET:
o Donar el màxim suport en tot allò que es consideri i sigui possible.
o Revisió dels convenis amb les dues entitats.
o Ampliar la difusió d’aquestes festes entre la gent de Sallent.
ACCIONS TRANSVERSALS
PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
o Comissió de reis
o Comissió de festa Major
o Amics de les enramades
o Entitats
o
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
La major part de les accions que es porten a terme en aquesta àrea contemplen la
inclusió social i a l’hora vetllen per aconseguir una societat més igualitària, per tant no
s’especifiquen programes concrets en aquesta línia d’accions.

TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ÀGIL I EFICIENT
o Compliment de tots els preceptes de la llei de transparència.
o Tots els ajuts a entitats seran publicats.
o Publicació de costos de totes de totes les festes i participació.

SISTEMA D’AVALUACIÓ
-

Compliment de les disponibilitats pressupostàries
Anàlisi de la participació dels esdeveniments
Informes de les comissions avaluadores
Anàlisi de la repercussió econòmica al municipi

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
La infància i l’adolescència són etapes de la vida que també s’han de poder viure en
plenitud. Un municipi que vol créixer ha de poder garantir serveis i atencions cap a
aquests col·lectius, escoltar i conèixer les seves necessitats i les de les seves famílies.
Un poble amic dels infants, capaç de desenvolupar les seves inquietuds, fomentar les
seves capacitats i generar espais perquè puguin créixer estimant el poble.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
o Poble amic dels infants, amable i que els permeti créixer desenvolupant
les seves inquietuds.
o Programació de lleure i cultural que els estimuli.
o Espais i actes de creixement en família.
o Igualtat d’oportunitats entre els infants
ACCIONS:
o Programació d’activitats en les festes adreçades als infants i a les
famílies.
o Parc de Nadal i casal d’estiu adreçat a tots els infants del municipi.
o Servei d’atenció a la infància i l’adolescència, per aquelles famílies amb
necessitats específiques.
o Posar en funcionament un espai a disposició de les famílies per poder
jugar i aprendre conjuntament, principalment les tardes d’hivern.
o Programa de detecció precoç de problemes cognitius a les llars
d’infants.
o Fomentar la implicació dels adolescents en activitats de poble, així
ajudar-los a desenvolupar determinades iniciatives pròpies.
ACCIONS TRANSVERSALS:
Participació ciutadana
o Consell d’infants. Publicar les propostes i peticions que es fan des del
consell d’infants, així com el seu grau d’assoliment.
o Coordinació a les entitats d’educació en el lleure i esportives per
treballar conjuntament el desenvolupament infantil i adolescent.
Polítiques d’igualtat
o Treballar per la no discriminació per cap motiu, especialment entre els
infants, adolescents i joves
Transparència i administració àgil i eficient:
o Compliment de la normativa de transparència.
APORTACIONS A PROJECTES PRIORITARIS

Espai infantil
Pla estratègic
Espai jove
SISTEMA D’AVALUACIÓ:
-

Enquesta d’avaluació en els casals d’estiu i parc de nadal
Grau d’assoliment de les peticions fetes pel consell d’infants

ESPORTS
En aquesta àrea considerem prioritari l’accés a l’activitat física i l’esport per a totes les
franges de la població i per a totes les situacions individuals.
L’esport és fonamental per una bona salut tan física com mental, ajuda a sentir-se bé i
contribueix a fomentar valors cívics, de col·laboració i participació.
Un dels principals actius de Sallent són les entitats i clubs esportius, que fomenten
l’esport des de la base i permeten créixer esportivament a tothom.
OBJECTIUS ESPECIFICS:
-

Promocionar la practica esportiva i l’activitat física saludable
Facilitar els mitjans pel desenvolupament de diferents activitats esportives
Assegurar que tots els nens i nenes del nostre poble puguin desenvolupar
una activitat o un altre dins del nostre municipi.
Òptim estat de les instal·lacions esportives.
Garantir espais de pràctica lliure d’esports
Ajudar als clubs i entitats en la seva acció diària.

ACCIONS:
-

Desenvolupament de programes d’activitat física adreçats a la gent gran
Desenvolupament de programes d’activitat física adreçats a situacions
d’atur i/o risc d’exclusió social.
Garantir que tots els nens de Sallent saben nedar a l’acabar l’educació
primària.
Programa d’esport escolar. Aconseguir que “tots i totes” els nens i nenes
facin alguna pràctica esportiva.
Programa d’ajuts socials a la pràctica esportiva.
Programa d’ajuts socials per l’esport d’èlit.
Determinar i promocionar espais de pràctica esportiva de lliure. Circuits i
rutes per fer a peu. Caminades i hàbits saludables.
Col·laboració amb el CAP per programes de salut i esport.
Revisió i actualització dels convenis de col·laboració amb les entitats
esportives de la població.
Adequació de la zona esportiva de Sallent: Urbanització, accessibilitat
d’equipaments, passarel·la de connexió entre la pista coberta i la piscina.
Nous vestidors a la pista coberta per poder facilitar la pràctica esportiva
exterior i de suport als altres equipaments.
Nova pista de tennis.
Organitzar en el municipi de Sallent grans esdeveniments esportius per
promocionar el poble.
Potenciar la Festa de l’Esportista com a referent del reconeixement esportiu
de la població.

ACCIONS TRANSVERSALS:

Els esports estan presents en moltes de les activitats del nostre municipi, i encara
volem que ho estiguin més. Volem que siguin un element present en l’educació, en la
salut, en les festes, etc. Treballem coordinadament amb les altres areas de
l’Ajuntament, però també a disposició de tothom qui vulgui impulsar l’esport.
Participació ciutadana
o Consell d’esports: reunió trimestral de la junta del consell municipal
d’esports per tal de coordinar i impulsar l’activitat esportiva.
Polítiques d’igualtat
o Intentar garantir que tots els nostres clubs i associacions de caire
esportiu donin la possibilitat de desenvolupar esport femení igual que el
masculí.
o Foment de la no discriminació per raons de gènere, raça, orientació
sexual, etc.
Transparència i administració àgil i eficient:
o Explicar i detallar tots els actes realitzats des de la regidoria d’esports,
oferint a la població la informació necessària.
APORTACIONS A PROJECTES PRIORITARIS:
o
o
o
o

Espai jove
Pla estratègic
Espai infantil
Escola d’adults

SISTEMA D’AVALUACIÓ:
-

Memòria anual presentada al consell municipal d’esports.

SANITAT I PROMOCIÓ DE LA SALUT
Atesa la naturalesa d’aquesta àrea la subdividerem en dos apartats: un relacionat amb
la sanitat i salubritat dels espais públics, el treball amb les pagues, el control de la
legionel•losis, etc. Per altra banda hi ha tot el relacionat amb la promoció de la salut
on es treballarà per facilitar l’accés a la informació i per mantenir a la població
conscienciada dels diferents aspectes que poden ser d’interès col·lectiu i particular.
Un dels principals reptes serà treballar de forma coordinada amb altres areas de
l’Ajuntament, entitats i escoles per fomentar una vida saludable, i garantir un suport a
les persones que requereixen atencions individualitzades.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
o Dotar dels controls i programes necessaris per aconseguir mantenir el
municipi allunyat de plagues.
o Promocionar la salut per a que arribi al màxim nombre d’habitants.
o Aconseguir tenir una població més activa i més saludable.
ACCIONS:
o Desenvolupament d’un programa de xerrades que impartiran diferents
professionals de la salut i l’esport.
o Posar a disposició de la població programes específics per la consecució
de l’objectiu d’aconseguir una població activa i saludable.
o Oferiment de noticies i consells de salut mitjançant eines de
comunicació.
o Pla de manteniment i seguiment de plagues continuat. Programa
específic de seguiment de la població de coloms.
o Inspeccions i seguiment per la normativa d’establiments oberts al
públic, en tot allò relacionat amb la sanitat i la seguretat alimentària.
o Accions específiques pel consum de drogues i alcohol entre la població
juvenil.
o Coordinació amb el CAP per desenvolupar els programes d’interès
general.
o Poble cardio protegit: Desfibriladors a disposició de tots els
equipaments esportius, i a determinats punts de la via pública. Cursos
de formació.
o Cursos de formació per cuidadors no professionals que atenen
principalment a persones grans.
o Programa de suport i formació als familiars de persones amb Alzheimer.
o Coordinació amb els altres agents que hi treballen per fomentar un
envelliment actiu.
o Coordinació amb la protectora d’animals per treballar per una relació
responsable amb les mascotes i animals domèstics.
ACCIONS TRANSVERSALS:

La promoció de la salut és un àmbit molt transversal ja que s’ha de treballar des de
molts aspectes: l’educació, la gent gran, l’esport, etc. En general des de l’àrea de salut
treballarem també per conscienciar les entitats i altres àrees de foment d’hàbits
saludables.
Participació ciutadana: Treballar coordinadament amb els professionals de la
salut del municipi. Convocar la taula de la salut un cop l’any per determinar les
principals accions a tirar endavant.
Polítiques d’igualtat: Atenció a les diverses particularitats en relació a la salut
de tots els col·lectius.
Transparència i administració àgil i eficient: Compliment dels preceptes legals.
APORTACIONS ALS PROJECTES PRIORITARIS
Vetllar perquè l’espai infantil i juvenil siguin llocs on es practiquin hàbits saludables.
SISTEMES D’AVALUACIÓ:
- Queixes relacionades amb la salut i la sanitat pública.
- Revisió anual del PAM

JOVENTUT
La població jove és molt diversa, i des de l’Ajuntament hem d’estar amatents a la
diversitat, al costat de les inquietuds i oferint el suport perquè es puguin desenvolupar
com a persones. La joventut va molt lligada a altres àrees de govern, hem de tenir
present la formació continua més enllà de la reglada, la salut, l’esport, l’habitatge, la
feina, tot és important per poder créixer amb oportunitats.
La principal missió de l’administració és oferir possibilitats, però que siguin ells
mateixos els encarregats de tirar-les endavant, tenint molt present l’atenció particular
a aquells que no poden seguir.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
o Oferir possibilitats perquè els joves puguin desenvolupar les seves
inquietuds.
o Fomentar l’esperit emprenedor dels joves en tots els àmbits.
o Eines per l’emancipació.
o Donar suport a les necessitats i iniciatives dels joves.
o Aconseguir que el màxim nombre de joves estiguin ocupats, estudiant o
desenvolupant programes que millorin el seu futur.
o Obrir més canals de comunicació amb els joves.
ACCIONS:
o Aconseguir que els joves tinguin un lloc on crear, assajar, imaginar i dur
a terme projectes de caire cultural, lúdic i/o esportiu.
o Millorar i condicionar adequadament l’espai de la Turbina o un lloc
alternatiu.
o Desenvolupar un programa d’activitats continuat adreçat als joves.
o Programa de garantia juvenil: formació i ocupació pels joves.
o Contractació d’un educador de carrer per conèixer i canalitzar les
inquietuds dels joves.
o Nou Pla Local de Joventut 2016-2020, elaborat amb la participació dels
joves. Desenvolupament de les accions que s’hi contemplin.
o Programa específic d’ocupació per joves lligat a la garantia juvenil i plans
d’ocupació.
o Ajuts per transport en cas d’estudiar fora de la població.
o Obrir canals de comunicació entre els joves i l’administració, i entre ells
mateixos a través de la app “el teu municipi”.
o Aconseguir major participació i implicació en la setmana de joventut.
o Que els joves puguin trobar en l’administració un recolzament en allò
que els preocupi, sempre que vagi d’acord amb els valors d’aquest pla.
ACCIONS TRANSVERSALS:
Participació ciutadana: Escoltar i interaccionar amb els joves. Organitzar trobades de
diferents formats per conèixer la seva opinió. Implicació els joves en el pla estratègic

Sallent 2025. Possibilitat de constituir un consell de joves. Participació en la taula per la
inclusió social.
Polítiques d’igualtat: la joventut és un espai on s’ha de treballar de valent per garantir
la igualtat i la no discriminació. Vetllar per situacions de mobbing, bulling i ciberbulling.
Transparència i administració àgil i eficient: Complir el determinat per llei.
APORTACIONS ALS PROJECTES PRIORITARIS:
-

Participació dels joves en l’elaboració del pla estratègic.
Espai per joves

SISTEMA D’AVALUACIÓ:
-

Indicadors marcats en el pla local de joventut.

TREBALL I OCUPACIÓ
Una de les principals preocupacions de l’equip de govern, tot i les reduïdes capacitats
que té l’administració local és treballar per generar ocupació en el nostre municipi.
Això ho farem tant facilitant la implantació i el creixement de les empreses, com
utilitzant totes les eines que tinguem per generar-ne de pròpia.
Considerem que el treball digne és la base per construir qualsevol projecte vital, i per
aquest motiu hem de posar les bases perquè pugui ser així, ajuntant les possibilitats de
treballar amb una bona formació que ajudi a tenir millors perspectives de futur.
OBJECTIUS ESPECIFICS
-

-

Crear sistemes de comunicació entre les empreses i recursos humans, per
trobar punts en comú entre les seves necessitats i les del municipi a nivell
d’ocupació.
Fomentar la formació als desocupats durant el període d´atur .
Possibilitar la creació de noves empreses a traves de sinergies amb
l’emprenedoria.
Col·laborar amb el teixit econòmic del municipi per ajudar-los a contractar
noves persones.
Dinamitzar el comerç del municipi

ACCIONS
-

Nous programes d’ocupació per a la petita empresa , sector amb mes dificultats
econòmiques, per contractar persones que estiguin a l’atur.
Programa de plans d’ocupació per persones que estiguin a l’atur.
Programa de treball i formació per joves que no han tingut experiència laboral.
Plans de ocupació i formació per a persones amb mes dificultat per trobar
feina, tant per formació, edat i/o sexe, ect...
Tirar endavant projectes que fomentin la interacció entre municipis i comarca,
per oferir millores formatives i ocupacionals.
Jornades per fomentar l’autoocupació, elaboració de plans d’empresa, etc.

ACCIONS TRANSVERSALS
Treball coordinat amb l’àrea de promoció econòmica, educació i formació d’adults.
TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ÀGIL I EFICIENT
o Compliment de tots els preceptes de la llei de transparència.
o Tots els ajuts o subvencions seguiran les bases aprovades a tal efecte.
o Protocol d’actuació dels ajuts segons reglaments .
Es treballarà de forma coordinada amb la petita , mitjana i gran empresa del municipi ,
amb les institucions comarcals i municipis de la comarca , per tirar endavant un
projecte comú , per fomentar accions directes d´ocupació , accions motivadores i
emprenedores.
Coordinació amb l’àrea de promoció del poble.
APORTACIONS ALS PROJECTES PRIORITARIS
PLA ESTRATÈGIC
ESCOLA D’ADULTS

EMPRENADORIA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
El govern de Sallent volem promocionar econòmicament el nostre municipi, volem que
sigui viu i dinàmic. En aquest sentit hem de pensar tant en el desenvolupament dels
polígons industrials, tot facilitant la implantació i creixement d’empreses, com en
l’emprenedoria i la micro i petita empresa. El comerç és un eix fonamental del nostre
teixit econòmic, i hem d’implantar accions que el facin millor i més competitiu.

OBJECTIUS ESPECÍFICS ENPRENADURIA /INNOVACIÓ/PROMOCIO/COMERÇ
-

-

-

Arribar a ments joves emprenedores que innovin idees des de la potenciació de
sessions “Woork “ anuals o semestrals que facin sorgir de l´anonimat aquests
potencial.
Potenciar el talent, les ganes emprenedores i l’energia creativa.
Fomentar l’associacionisme entre les empreses del municipi.
Aconseguir que la gent que ve a treballar a Sallent entrin a la població i la
coneguin.
Obrir locals i comerços. Donar vida al carrer.
Polítiques inclusives i no exclusives per fomentar noves oportunitats I+D amb
l’aprofitament del Viver “El Salt” .
Buscar acords entre Empresa i empresaris , que fomenti la fidelització de les
empreses en el nostre Municipi , alhora que aquestes empreses col·laborin i
s´impliquin amb la resta del Municipi .
Activar el comerç en el municipi amb noves idees i propostes d’acció que
comporti un efecte positiu, així com aixecar el màxim de persianes al públic .

ACCIONS
-

Acabar les obres del viver d’empreses.
Redactar i elaborar tota la documentació per l’entrada en funcionament de “El
Salt”
Col·laboració amb universitats i centres emprenedors de la comarca per
aconseguir sinèrgies.
Pla de dinamització de “El Salt”.
Seguiment i “Mentoring” continuat, a les petites empreses, comerciants,
creadors i professionals que ho desitgin per fer créixer i consolidar els negocis.
Apostar per l´associacionisme actual del Comerç i el que es pugui desenvolupar
en les Empreses, com a valor afegit .
Tirar endavant projectes que fomentin l’obertura de nous locals i comerços, ja
sigui amb establiments nous, aparadors i punts de campanyes determinades.

-

-

-

Elaboració d’un nou directori d’empreses del municipi, perquè tothom pugui
saber què es fa en el nostre poble, així com quins proveïdors hi poden trobar
les altres empreses.
Treballar per aconseguir un conveni de col·laboració entre el comerç del
municipi i els treballadors de les empreses de Sallent perquè coneguin el nostre
comerç.
Plans específics perquè s’instal·lin noves empreses al municipi de Sallent.
Elaboració un pla del comerç del municipi, oferint suport per renovació,
creixement i consolidació.
Fer arribar la fibra òptica als polígons industrials.
Programa de suport a la contractació de persones a l’atur per part de les
petites empreses del municipi.
Formació a la carta per les petites i mitjanes empreses del municipi.

ACCIONS TRANSVERSALS
Treball coordinat amb les areas d’educació, promoció del poble, joventut i ocupació.
Hem de crear sinèrgies amb les associacions de comerciants i aconseguir-ne crear
d’empresaris.
Coordinació amb l’àrea de via pública per tenir un municipi accessible i uns polígons
endreçats.
TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ÀGIL I EFICIENT
o Compliment de tots els preceptes de la llei de transparència.
o Tots els ajuts o subvencions seguiran les bases aprovades a tal efecte.
o Protocol d’actuacio dels ajuts segons reglaments .
Es treballarà de forma coordinada amb la petita , mitjana i gran empresa del municipi ,
per tirar endavant un projecte , per fomentar accions , motivadores i emprenedores.
APORTACIONS ALS PROJECTES PRIORITARIS
PLA ESTRATÈGIC
ESCOLA D’ADULTS
SISTEMA D’AVALUACIÓ
-

Empreses del municipi
Nivell ocupació del viver d’empreses
Avaluació continuada amb el CAS

SEGURETAT CIUTADANA, TRÀNSIT I MOBILITAT
La policia local contribueix d’una forma clara a la seguretat i el civisme d’una població,
a més és la primera porta d’entrada i d’atenció a la ciutadania les 24 hores del dia, els
365 dies de l’any.
Hem de treballar perquè segueixi sent un servei apreciat i valorat per la ciutadania, i
que doni resposta a les necessitats de proximitat, atenció i acompanyament a la
ciutadania.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Millorar les estadístiques de seguretat ciutadana
Acostar la policia local a la població de Sallent. Policia de proximitat.
Coordinació entre tots els agents implicats en el departament d’interior. Sumar
esforços.
Previsió, prevenció, planificació, intervenció, informació i formació.
Transparència, rigor, eficàcia.

ACCIONS
-

-

Consolidació de la plantilla i l’estructura del cos policial per atendre la població
amb un servei de qualitat els 365 dies a l’any.
Campanya de proximitat a la població, comerços i empreses.
Campanya de foment del civisme.
Sistema preventiu de sancions
o Radar informatiu en determinats llocs de la població.
o Campanya d’avisos en determinats punts de la població abans de
multar.
Educació vial a les escoles.
Programa de formació de violència de gènere.

ACCIONS TRANSVERSALS
PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
o Taula Inclusió Social
o Constitució del consell de la gent gran
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
o Especial atenció i coordinació amb els serveis socials per prevenir i
atendre tots els cassos de violència domèstica i de gènere.
o Coordinació amb el serveis socials per tots els possibles cassos
d’homofòbia.

TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ÀGIL I EFICIENT
o Compliment de tots els preceptes de la llei de transparència.
APORTACIONS ALS PROJECTES PRIORITARIS
PLA ESTRATÈGIC
SISTEMA D’AVALUACIÓ
-

Anàlisi dels indicadors dels cercles de comparació de la Diputació de Barcelona
Indicadors d’avaluació de cada un dels nous projectes

PLA ESTRATÈGIC. SALLENT 2015-2025
L’equip de govern ha considerat oportú impulsar un Pla Estratègic: Sallent 2025, que
ha de ser una eina de reflexió i de planificació que ha de ser capaç de donar resposta
als principals reptes que tenim com a poble.
Volem que sigui el Pla Estratègic del municipi de Sallent, Cabrianes i Cornet, no el pla
de l’quip de govern, per aquest motiu es pendran les mesures adients que ho facilitin.
Aquest Pla Estratègic ens servirà per identificar i planificar a 10 anys els reptes més
importants que el poble consideri que té Sallent.
Creiem que es una eina de participació ciutadana potent, que ha de ser compartida pel
conjunt de sallentins i sallentines: sumar voluntats i fixar tots junts on volem anar.
OBJECTIUS ESPECÌFICS
•
•

•
•

Tenir una eina específica i potent que ens permeti programar accions a mig i
llarg termini.
Que la participació ciutadana esdevingui l’eix fonamental d’aquesta Pla.
Quantes mes veus es puguin escoltar millor, de tots els àmbits i de totes les
edats. És clau que hi hagi una pluja de idees i una pluralitat, que ens donarà
molts més arguments per dur-lo a terme.
Que siguin els sallentins i sallentines qui identifiquin l’horitzó 2025 de Sallent.
Que sigui compartit pel major nombre de ciutadans possible per tal que passi
per sobre de les legislatures polítiques.

ACCIONS
•

El Pla Estratègic contempla diferents fases d’execució:
o Fase 1 : Diagnòstic previ del municipi
o Fase 2 : Sessió estratègica amb l’equip de govern
o Fase 3: Treball de camp. Entrevistes amb profunditat amb un conjunt de
persones, proposades per els regidors del consistori per tal de recollir
interessos dels àmbits social, cultural, econòmic i polític de la vida de
Sallent.
o Fase 4: Realització de 4 taules de participació i obrir al mateix temps un
espai web per recollir aportacions.
o Fase 5: Trobar referents en els diferents àmbits d’especialització per tal
de fer un exercici de benchmarking.
o Fase 6: Redacció del Pla Estratègic.
o Fase 7: Presentació Pública.
o Fase 8: Sistema de seguiment i avaluació

ACCIONS TRANSVERSALS

El Pla Estratègic de per si, ha de recollir de forma transversal totes les accions que ja
s’han estan fent des de l’Ajuntament, de manera que molts d’aquestes accions es
recondueixin en funció de dels resultats d’aquest pla.
La informació i la comunicació es una fase transversal en tot el desenvolupament del
Pla.
APORTACIONS ALS PROJECTES PRIORITARIS
En aquests moments el Pla Estratègic es per ell mateix un Projecte Prioritari.
SISTEMES D’AVALUACIÓ
Com no pot ser d’altre manera, el Pla Estratègic ha d’incorporar sistemes d’avaluació i
de seguiment per tal que sigui una realitat viva del municipi.

PROMOCIÓ I IMATGE DEL POBLE
Sallent és un municipi amb una llarga història, amb fets i esdeveniments que n’han
marcat l’esdevenir i la imatge que ha generat el nostre municipi, tant internament com
externa.
Hem de treballar per tal que Sallent sigui un poble del qual els propis ciutadans se’n
sentin orgullosos, i els de fora el considerin un municipi atractiu per invertir-hi, venir-lo
a visitar i quedar-s’hi a viure.
Aquesta és una àrea molt transversal, que requereix del treball conjunt de la majoria
de les regidories de l’Ajuntament, així com dels projectes prioritaris que s’han
establert, principalment del pla Estratègic, que ha de marcar les línies per assolir els
objectius d’aquesta àrea.
OBJECTIUS ESPECÌFICS
o Generar orgull de municipi pels sallentins i sallentines.
o Creació de sinèrgies entre tots els agents implicats en el municipi per
fomentar una imatge del municipi per promocionar-lo a l’exterior.
o Determinar les línies generals pels propers anys que han de canviar la
tendència de pèrdua de població del municipi.
ACCIONS
•

•

•
•
•
•

Una de les primeres accions realitzades i que estan ja en procés, es l’estudi de
la zona del barri de l’estació.
o A tal efecte, s’ha contactat amb l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
del Vallès (ETSAV), per tal que, estudiants del Màster d’Arquitectura
elaborin diferents projectes, encaminats a buscar solucions per aquest
barri.
Totes aquests projectes seran exposats per tal que siguin els sallentins i les
sallentines els puguin veure, i decidir quin és el millor o be quina part de
cadascun d’ells es la que dona una solució més viable per tot el conjunt
d’hectàrees que te aquest barri.
Nous esdeveniments i accions al municipi que el puguin promocionar més enllà
del nostre poble.
Col·laboració en programes supramunicipals per generar sinèrgies amb altres
administracions i poblacions.
Participació en fires i jornades de promoció i desenvolupament del territori.
Posar en valor tot el patrimoni i potencialitats del municipi per fer-lo atractiu i
difondre-ho.

ACCIONS TRANSVERSALS
Aquesta àrea treballa molt estretament amb altres areas de l’Ajuntament com poden
ser Turisme, Promoció Econòmica, Obres Públiques, Cultura i Festes i Comunicació, per
tal de poder assolir els objectius plantejats.

APORTACIONS ALS PROJECTES PRIORITARIS
Les accions d’aquesta àrea van molt lligades als resultats del Pla Estratègic, ja que la
promoció i la imatge del municipi no és un tema que es resolgui a curt termini. Les
accions han d’anar encaminades als grans objectius i reptes del municipi.
SISTEMES D’AVALUACIÓ
• Garantir que siguin els ciutadans els que prenguin la decisió.
• Indicadors plurianuals marcats en el Pla Estratègic.

TURISME
Sallent disposa d’atractius turístics molt importants que els hem de posar en valor i
aconseguir que despertin interès per a persones foranies.
L’empresa CAT Emocions, va redactar la legislatura passada un Pla Estratègic
Sostenible per a la vila de Sallent 2014-2020. Aquest document marca el full de ruta a
tirar endavant d’acord amb les persones, entitats i empreses especialistes en el tema
del nostre municipi.
OBJECTIUS ESPECÌFICS
•
•
•

Valoritzar turísticament els diferents actius de sallent, a fi de rendibilitzar-los
cap a nous usos i aprofitaments
Incrementar l’impacte turístic dels diferents recursos ja existents, a partir d’una
major interacció entre tots ells i la construcció d’un relat que permeti
configurar un veritable producte turístic.
Convertir Sallent en un dels principals motors de dinamització de l’oferta
turística de l’eix del Llobregat i de la Catalunya Central.

ACCIONS
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear una taula de turisme, que ens permeti treballar els temes, aconseguint
així que no sigui sols el pla turístic de l’equip de govern, si no que, amb la
participació de persones coneixedores de molts d’aquests actius, puguem
treballar en els propers 4 anys en una direcció estratègica pel turisme de
Sallent.
Elaborar un conveni per tal que Iberpotash faci la cessió d’ús a l’Ajuntament
del poblat ibèric del Cogulló, peça clau del nostre actiu turístic. Així com també
la part del castell i l’ermita de Sant Esteve i Sant Sebastià.
Millorar les condicions del poblat ibèric del Cogulló. Senyalització, reproducció
d’un habitatge que permeti que la gent que ho visiti pugui recrear la forma de
vida dels habitants del poblat.
Fer els passos necessaris per tal que la Diputació de Barcelona, de forma
progressiva, faci les obres necessàries a la Casa Torres Amat.
Buscar un lloc al municipi que ens faci la funció de Oficina de Turisme de
Sallent.
Elaborar els fulletons que facin falta per tal de donar a conèixer el nostre
patrimoni.
Reubicar l’audiovisual que tenim al CAT, per tal que pugui ser d’utilitat a l’hora
de promoure el pla turístic.
Reformes al CAT per tal de transformar-lo en un espai a disposició dels agents
turístics i de promoció del municipi.
Pensar com posem en valor la zona dels aiguamolls de la cobartera , el parc de
Sallent i tot el nostre entorn natural de gran valor que tenim.
Desenvolupamet del parc fluvial i rutes de senderisme per promocionar
saludablement el municipi.

ACCIONS TRANVERSALS
•
•
•

Dins del Pla Estratègic ha de ser una part important.
La participació ciutadana es clau en aquest procés.
Hi d’haver una implicació important amb el comerç del poble.

SISTEMA D’AVALUACIÓ
•

Intentar mesurar el nombre de persones foranies que venen al poble.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (TIC)
Les tecnologies de la informació són un element primordial pel desenvolupament d’un
municipi. La competitivitat i el benestar, avui en dia també ve donada per una bona
connectivitat a l’abast de tothom.
Hem de posar a l’abast de la ciutadania una xarxa que permeti gaudir de bones
comunicacions que facilitin la comunicació, la informació i siguin un element motor de
l’activitat econòmica del nostre municipi.
Des de l’Ajuntament de Sallent, en aquest camp s’ha una aposta clara per l’associació
GUIFI.NET.
Es una associació sense ànim de lucre que promou, que tothom tingui accés a les
noves tecnologies, ja que es considera que es un be comú.
Si es creen infraestructures amb diners públics, creiem que aquest es el model a
seguir.
En aquests moment GUIFI.NET rep un premi de la Unió Europea com a model a seguir
per altres pobles.
OBJECTIUS ESPECÌFICS
o Posar la fibra òptica a disposició de tota la població.
o Treballar en sistemes oberts que facilitin la utilització de les infraestructures
finançades amb diners públics.
o Promoure que tothom tingui accés a les noves tecnologies, ja que es
consideren un bé comú.
ACCIONS
•
•
•
•
•
•

Fer un altra estesa de fibra que doni connectivitat als polígons industrials de la
població.
Fer arribar la fibra òptica al viver d’empreses i als principals equipaments
municipals.
Fer un estudi per cablejar el poble per tal de que tothom, en cas que ho vulgui
pugui gaudir d’aquest servei.
Que tota la població pugui tenir a disposició la fibra òptica en les millors
condicions possibles.
Utilitzar les noves tecnologies per millorar la població: app “el teu municipi” per
tenir una comunicació bidireccional amb la població que ajudi a millorar el
nostre poble.
Aprofitar els avantatges que proporcionen les noves tecnologies per millorar
l’eficiència en els serveis, així com la sostenibilitat.

APORTACIONS ALS PROJECTES PRIOTARIS
•

Creiem que donar facilitat per tenir una connectivitat a un preu raonable,
aporta a tots els projectes un alt valor afegit, ja que avui en dia es essencial
disposar d’una bona xarxa.

•

També obra una porta a un procés de participació de tots els implicats per tal
de saber com ho veuen i quines necessitats tenen.

SISTEMES D’AVALUACIÓ
•

Fer seguiment dels projectes, i comprovar que tot es fa en els terminis
previstos.

RADIO SALLENT
El poble de Sallent disposa d’un mitja de comunicació municipal prioritari que és la
Ràdio.
Un mitja que és de tots i per a tots. La principal força de l’emissora municipal són els
seus voluntaris, la gent que dedica temps i esforços per tal que aquest mitjà de
comunicació sigui un veritable servei públic.
La legislatura passada vam fer un pas més afegint-nos junt amb d’altres pobles a ONA
BAGES, que permet elaborar espais de notícies dels diferents pobles que es van
emetent durant tota la setmana. Considerem que la col·laboració amb aquesta
cooperativa contribueix a tenir una dimensió supramunicipal.
OBJECTIUS ESPECÌFICS
•
•
•

La ràdio municipal ha de ser el referent comunicatiu, de debat i informació del
municipi.
Hem de disposar d’unes instal·lacions adaptades a les necessitats actuals.
Radio on-line per tal de poder arribar a més gent i més llocs.

ACCIONS
o Adequació del local de la Ràdio per tal de poder treballar en unes condicions
òptimes pels diversos programes i activitats que s’hi porten a terme
o Fomentar la participació i implicació de les escoles i entitats amb l’emissora
municipal.
o Dotar una partida pressupostària a disposició de l’equip directiu per fer les
actuacions que consideri oportunes.
o Renovació dels equips.
o Treballar conjuntament amb el CAS (comerç associat) per difondre l’emissora
municipal a través dels establiments del municipi.
o Presentació pública anual de la programació de ràdio Sallent per donar-la a
conèixer al màxim.
o Establir convenis de col·laboració amb instituts o universitats per generar més
activitat a l’emissora.
o Garantir uns informatius setmanals per difondre al municipi i fora la informació
de Sallent.
ACCIONS TRANSVERSALS
•
•
•

Haurà de formar part del pla estratègic, podent organitzar taules rodones i
debats sobre els principals temes a tractar en el pla.
Fer reunions periòdiques entre l’equip directiu de la Ràdio i la Regidora i el
tècnic de comunicació cada dos mesos per tal de anar fent un seguiment.
Col·laboració amb les diverses areas de l’Ajuntament, entitats, clubs i
institucions per oferir una informació global del municipi.

SISTEMA D’AVALUACIÓ
•
•

En les reunions periòdiques s’anirà fent un seguiment.
Nombre d’oients o de connexions que te la pàgina web de la Ràdio.

URBANISME I OBRES PÚBLIQUES
Aquest departament és l’encarregat de la gestió del territori municipal i el planejament
urbanístic, així com de les obres públiques i privades.
Aquesta gestió es desenvolupa a partir de la planificació urbanística, que té com a
instrument fonamental el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, complementat amb
el planejament derivat (plans parcials, plans de millora urbana, plans especials, etc.) i
amb la legislació urbanística i sectorial que pugui afectar el municipi.
Aquest departament també actua com a punt d’informació cadastral (PIC).
OBJETIUS ESPECÍFICS
-

Clarificació dels tràmits i gestions en matèria urbanística
Reducció dels terminis de resposta
Actuacions urbanes amb accent social
L’obra pública per millorar la qualitat de vida i com a eina de reactivació
econòmica
Actualització i desplegament de la normativa urbanística
Accés a informació urbanística via web

ACCIONS
- Executar les inversions previstes en pressupost.
- Seguiment execució de les obres públiques en curs:
- Cal Carrera i urbanització entorn
- Rehabilitació de l’Església Cornet
- Finalització de les obres del Viver d’Empreses
- Elaboració i seguiment dels projectes i planificació d’execució d’obres futures:
- Nova residència
- Parc de l’estació
- Rehabilitació Casa Torres Amat
- Millora de l’antic escorxador
-

Nou edifici a l’antiga ràdio i Ateneu català, amb baixos a disposició de la poblaci

-

Botjosa. Nova relació amb la SEPIDES per la gestió del barri.

-

Noves inversions a planificar:

- Desenvolupament de les accions previstes en el pla d’accessibilitat.
- Manteniment i revisió del cadastre a través del GIS
- Transformació de la llera del riu com a espai de lleure i pícnic.
- Carretera (millora dels paviments i vorera de tots els trams)

- Millora Pont Pere Otger
- Millora del camí Sallent-Cabrianes (combinar passeig i cotxes)
- Millora de la plaça Generalitat per afavorir el pas dels vianants
- Reforma de la plaça trentasisena
- Urbanització i reforma zona esportiva (passarel·la, vestidors pista poliesportiva, etc)
- Urbanització entorn Pavelló Cabrianes
- Urbanització de carrers (c/ Ronda, Antònia Soler, passatge entre carrer de l’Om i
Claret)
- Elaboració i tramitació de normativa i estudis:
- Modificacions puntuals POUM per tal d’adaptar-lo a les noves necessitats
- Catàleg de masies i cases rurals
- Catàleg de béns protegits
- Pla especial de Trama Urbana i Comercial
- Pla especial d’ordenació de la Corbatera (per ordenar espai i planificar actuacions)??
- Pla Director del Castell Sant Sebastià
- Actualització dels sectors urbanístics
- Relació de les granges i el seu estat urbanístic
- Pla Director d’espais fluvials
- Ordenança comunicacions prèvies i llicències urbanístiques
- Modificació del reglament per a les autoritzacions de terrasses
ACCIONS TRANSVERSALS
PARTICPACIÓ CIUTADANA
o Procés de participació ciutadana per decidir i prioritzar les principals
obres públiques a tirar endavant.
o Sessions informatives dels projectes d’obra pública importants per tal
de donar informació i rebre suggeriments
o Exposició pública de les modificacions de planejament i dels projectes
d’obra.
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
o Les tasques a realitzar tindran en compte la perspectiva de l’urbanisme
de gènere.
TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ÀGIL I EFICIENT
o Compliment de tots els preceptes de la llei de transparència.
o Publicar al web tota la informació relativa al planejament, contractació
d’obres públiques
APORTACIONS ALS PROJECTES PRIORITARIS
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA SALLENT 2025
ESCOLA D’ADULTS
PARC DE L’ESTACIÓ
NOVA RESIDÈNCIA

ESPAI JOVE CENTRE CULTURAL
ESPAI INFANTIL
RECUPERACIÓ DEL CASC ANTIC
SISTEMA D’AVALUACIÓ
-

Execució de les obres i compliment dels terminis fixats per anualitats
Anàlisi dels dies de resposta en les llicències i permisos.

PATRIMONI MUNICIPAL
L’Ajuntament de Sallent a banda del patrimoni urbà, és titular d’una sèrie de béns
immobles que formen part del patrimoni arquitectònic, arqueològic, sociocultural,
natural o paisatgístic, havent de vetllar pel seu correcte estat i per la seva rendibilitat.
En aquest cas la feina és molt interna i de gestió. Cada element patrimonial té les seves
pròpies característiques i s’ha de treballar d’una forma determinada i d’acord amb les
persones indicades en cada cas.
OBJETIUS ESPECÍFICS
-

Classificació, valorització i correcte manteniment de tot el patrimoni
Donar compliment a les voluntats testamentals

ACCIONS
-

Catalogació dels béns protegits
Actualització de l’inventari del patrimoni
Pla de manteniment dels béns immobles de l’ajuntament
Anàlisi detallada de la rendibilitat de cada element patrimonial
Establir un sistema de control periòdic de l’estat del patrimoni i els seus
rendiments
Posada en valor del patrimoni
Senyalització de les ermites romàniques.
Accessibilitat d’espais patrimonials: ascensor a la casa Torres Amat.

ACCIONS TRANSVERSALS
PARTICPACIÓ CIUTADANA
o Bústia de suggeriments.
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
o Tractament del patrimoni des d’una perspectiva de gènere.
TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ÀGIL I EFICIENT
o Publicar al web tota la informació relativa al patrimoni municipal, de
manera que sigui de fàcil accés, entenedor i visual.
APORTACIONS ALS PROJECTES PRIORITARIS
NOVA RESIDÈNCIA
ESCOLA D’ADULTS
ESPAI JOVE CENTRE CULTURAL
ESPAI INFANTIL
SISTEMA D’AVALUACIÓ

-

Increment de rendibilitat del patrimoni de l’Ajuntament de Sallent.
Estat de conservació. Compliment dels plans previstos.

SOSTENIBILITAT
L’Ajuntament de Sallent ha de tenir un rol proactiu en la implantació de polítiques de
sostenibilitat. Els governs locals per l'experiència adquirida i per la seva capacitat
d'incidir en els actors econòmics i socials del territori han d'esdevenir garants de la
sostenibilitat al país.
Es tracta d'intentar fer més amb menys, emprar més les nostres capacitats i menys els
nostres recursos, ser més modestos amb les nostres demandes materials, però
demanar un medi ambient i una qualitat de vida millors.
OBJETIUS ESPECÍFICS
-

Seguiment i compliment dels objectius del Pacte d’Alcaldes que es concreta
amb el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)
Adopció de polítiques d’estalvi i eficiència energètica
Promoció de les energies renovables

ACCIONS
-

-

Entrar a formar part de l’Agència per l’Eficiència Energètica del Bages.
Calendarització de mesures per arribar al 2020 amb els objectius assolits:
o Accions d’estalvi energètic en l’enllumenat públic
o Adequació de pòlisses elèctriques: reducció de potències contractades
o Programa de millora de l’eficiència energètica a les escoles i
equipaments municipals
Seguiment acurat de tot el relacionat amb l’activitat minera i les seves
afectacions a la nostra població.
Campanyes de sensibilització de la població amb mesures sostenibles
Elaborar i aprovar una ordenança de sorolls al municipi de Sallent.

ACCIONS TRANSVERSALS
PARTICPACIÓ CIUTADANA
o Consell Municipal de Medi Ambient
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
o Les tasques a realitzar tindran en compte la perspectiva de gènere.
TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ÀGIL I EFICIENT
o Compliment de les exigències d’informació de la llei de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
APORTACIONS ALS PROJECTES PRIORITARIS
ESCOLA D’ADULTS
PLA ESTRATÈGIC

PARC DE L’ESTACIÓ
NOVA RESIDÈNCIA
ESPAI JOVE CENTRE CULTURAL
ESPAI INFANTIL
SISTEMA D’AVALUACIÓ
-

Anàlisi de la despesa energètica anualment amb sistemes comparables.
Indicadors marcats en el pacte d’alcaldes i altres documents.

HABITATGE
L’habitatge és una necessitat bàsica imprescindible per viure amb dignitat i seguretat,
desenvolupar lliurement la personalitat pròpia i participar en els assumptes públics. És
en aquest sentit que l’administració local, tot i tenir unes competències molt limitades
en aquesta matèria, pot actuar.
Així, les administracions locals tenen competències importants en matèria de
planificació urbana i de gestió del sòl dedicat a processos d’urbanització.
OBJETIUS ESPECÍFICS
-

Incrementar la població
Més oferta d’habitatge ja sigui de compra o de lloguer
Reduir al màxim l’habitatge buit existent a la nostra vila
Fomentar la rehabilitació d’edificis al centre de Sallent
Estudi sobre la possibilitat d’obertura de nous sectors

ACCIONS
-

Manteniment i millora de l’habitatge titularitat de l’Ajuntament
Seguiment de l’estat dels habitatges titularitat de la Generalitat de Catalunya
Creació i gestió de la borsa local d’habitatge social, amb garanties pels
propietaris i preus assequibles
Programa de rehabilitació d’habitatges amb finalitat social
Programa de suport per la tramitació de la ITE dels habitatges de 15 anys
d’antiguitat
Ampliació de les subvencions per millorar les façanes i edificis a tota la
població (cases construïdes abans de 1925)
Cens actualitzat de pisos buits
Vetllar pel compliment de les exigències de la Llei 24/2015 de mesures urgents
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
Entre altres:
o ha d’exercir un control inicial sobre la proposta de lloguer social
obligatori que ha de fer el gran tenidor d’habitatge a la persona o
família amb una ordre de desnonament.
o si no hi ha proposta de lloguer social o no s’ajusta als criteris legals (art.
5.7 Llei 24/2015) s’ha d’iniciar un procediment sancionador.
o si les persones o unitats familiars en situació de risc d’exclusió social
(art. 5.10 Llei 24/2015) no poden afrontar el pagament del lloguer se’ls
hi ha d’oferir ajuts urgents.
o s’ha de garantir el dret de reallotjament en cas d’afectats per
desnonaments que no tinguin alternativa residencial. Aquest
reallotjament es farà a través de mesa d’emergència.
o haurà de fer una declaració de cessió obligatòria per 3 anys d’aquells
habitatges buits durant més de 2 anys, sempre que hi hagi una unitat

familiar en situació de risc d’exclusió social sense solució pel que fa a
l’habitatge.
ACCIONS TRANSVERSALS
PARTICPACIÓ CIUTADANA
o Bústia de suggeriments.
o Taula per la inclusió social
o Reunió se seguiment social
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
o Les actuacions a realitzar tindran en compte la perspectiva de gènere.
TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ÀGIL I EFICIENT
o Compliment de les exigències d’informació marcades per la Llei de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
APORTACIONS ALS PROJECTES PRIORITARIS
RECUPERACIÓ DEL CASC ANTIC
PLA ESTRATÈGIC
SISTEMA D’AVALUACIÓ
-

Reducció del nombre d’habitatges buits

COMUNICACIÓ
Aquesta àrea té per objecte proposar estratègies de comunicació per dotar
l’Ajuntament de canals de comunicació eficients i eficaços entre el consistori i la
població, i dins de la pròpia administració local.
OBJETIUS ESPECÍFICS
-

Fer arribar l’acció de l’ajuntament als sallentins i sallentines
Promocionar el municipi de Sallent
Facilitar un espai de comunicació per a les entitats del municipi
Potenciar tots els canals de comunicació locals
Establir canals de comunicació bidireccional amb la ciutadania
Tenir un manual d’estil bàsic

ACCIONS
-

-

Elaboració d’un Pla de comunicació intern i extern
Implantació del Manual d’imatge/estil i actualització
Edició de butlletins municipals, ja siguin digitals o en paper:
o Butlletí municipal anual
o Sallent Informa trimestral (amb participació de tots els grups polítics)
o Newsletter quinzenal (via electrònica)
Millora i gestió de la pàgina web municipal, amb la creació de contingut i
actualització constant.
Gestió i actualització de contingut a les xarxes socials (facebook, twitter i
youtube)
Col·laboració amb la Ràdio Municipal de Sallent
Relació amb els mitjans locals i mitjans comarcals.
Informatius periòdics tan per ràdio com televisió sobre les notícies del municipi.
Continuació, si les escoles ho consideren oportú amb les formacions i
programes d’Aula Taronja.

ACCIONS TRANSVERSALS
PARTICPACIÓ CIUTADANA
o Bústia de suggeriments.
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
o El tractament de la informació a través dels canals de comunicació de
l’Ajuntament es realitzarà vetllant pel compliment de la perspectiva de
gènere.
TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ÀGIL I EFICIENT
o Vetllarà juntament el responsable de transparència de l’Ajuntament del
compliment de les exigències d’informació de la llei de transparència,
accés a la informació pública i bon govern al web de la corporació.

APORTACIONS ALS PROJECTES PRIORITARIS
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA SALLENT 2025
SISTEMA D’AVALUACIÓ
o Anàlisi de les consultes al web i xarxes socials
o Presència als mitjans

SERVEIS MUNICIPALS
L’Area de serveis municipals és l’encarregada de totes aquelles coses del nostre
entorn, de l’espai comú i els serveis públics. Volem mantenir en bon estat el mobiliari
urbà, els carrers i places, la jardineria, l’enllumenat públic, etc.
Per tota aquesta feina l’Ajuntament de Sallent compta amb personal propi, i contractes
externs: els principals són:
- Servei Municipal d’Aigua en concessió administrativa amb SOREA
- Enllumenat públic que actualment ho porta Grup Soler
- Recollida d’escombraries i neteja viària gestionat per CESPA
- Una part de la jardineria encarregada a MOIX
- La gestió del cementiri i els serveis funeraris, gestionat per MEMORA
- La deixalleria municipal que ara mateix està contractada al Consorci de Residus
del Bages.
D’aquests serveis en depèn en gran part el benestar quotidià de la ciutadania del nostre
poble, i per això considerem que s’hi ha d’esmerçar molts recursos, però també
requereix de la bona tasca i sentit de convivència del conjunt de la població.
Una altre de les principals atencions d’aquesta àrea són totes les petites obres de
manteniment, i millora de la via pública, que ens ha de permetre tenir un municipi més
accessible i còmode, que permeti la convivència dels vehicles i els vianants.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Millora dels contractes
Control d’execució dels serveis concessionats
Millora de la qualitat dels serveis
Tenir un poble accessible
Treballar amb gent de Sallent sempre que la relació qualitat/preu sigui òptima

ACCIONS
o Preparació i execució anual d’un pla de manteniment de la via pública
del municipi.
o Seguir aplicant les millores d’accessibilitat marcades en el Pla
d’Accessibilitat de l’Ajuntament de Sallent
o

Servei d’aigües i Clavegueram
o Revisió del clavegueram del municipi per poder fer una bona previsió
d’actuacions d’acord amb la realitat.
o Instauració de la taxa de clavegueram per poder fer front a les millores.
o Pla de manteniment i previsió de la xarxa d’aigua i clavegueram.

o Neteja d’embornals i reixes.
o Vetllar retribucions dels abastament d’aigua Sallent, Artes i Avinyó.
o Posar en funcionament totes les fonts del municipi i substituir-ne allà on
estiguin malmeses.
Servei enllumenat públic i equipaments
Nou concurs públic de concessió.
Vetllar por un bon manteniment i compliment de contracte.
Pla de substitució de lluernàries per millorar l’eficiència energètica
Pla de substitució i millora del cablejat
Entrar a formar part de l’Agència Energia del Bages, per poder controlar
i planificar les accions d’eficiència energètica.
o Pla de manteniment dels equipaments públics.

o
o
o
o
o

Servei recollida d’escombraries i neteja viaria:
o Canvi de contenidors.
o Nou sistema de neteja del contenidors amb Ozo.
Servei de Jardineria :
o
o
o
o

Nou concurs de jardineria i polígons.
Replantació arbres i plantes al parc municipal i municipi.
Planificació de podes anals.
Vetllar per les possibles plagues a la vegetació.

Deixalleria:
o Reviso d’horaris
o Implantació un carnet d’us de deixalleria.
o Analitzar la possibilitat que vingui la deixalleria mòbil al centre de la
població.
o Campanya de reciclatge global.
Gossera Municipal:
o Manteniment continu.
o Vetllar i coordinació amb Seproan entitat que la gestiona, per fer les
millores que es considerin d’acord amb una programació anual.
Cementiri:
o
o
o
o
o
o

Millora carrers del cementiri.
Portada d’aigua a cada carrer del cementeri.
Millora camí d’accés a la segona planta.
Urbanització del pàrquing del tanatori
Millora de mur de contenció camí del cementeri.
Manteniments.

ACCIONS TRANSVERSALS
PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
o Escolta activa del ciutadà per la millora dels serveis.
o Bústia de suggeriments.
o Queixes, suggerències i felicitacions
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
o Prestació del serveis municipals des d’una perspectiva de gènere.
TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ÀGIL I EFICIENT
o Compliment de tots els preceptes de la llei de transparència.
o Vetllar per elm bon compliment dels contractes.
Es treballarà de forma coordinada amb Urbanisme i obres publiques i en
sostenibilitat, per millorar de forma clara el reciclatge i la minorar les despeses
energètiques.
APORTACIONS ALS PROJECTES PRIORITARIS
MILLORA DEL CASC ANTIC
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-

Anàlisi dels indicadors de factures.
Indicadors d’avaluació del ciutadà.

PROJECTE PRIORITARI: RECUPERACIÓ DEL CASC ANTIC
Aquest projecte requereix del treball i aportacions de diferents àrees i departament de
l’Ajuntament, tals com urbanisme, habitatge, promoció econòmica i comerç.
Com a mesura per coordinar el treball de les diferents àrees per aconseguir la
recuperació del casc antic es realitzaran reunions semestrals amb els departaments
implicats en cada una de les actuacions del programa.
Les accions a dur a terme per aconseguir recuperar i revitalitzar el casc antic estan
integrades en les àrees sectorials de Urbanisme i obres públiques, Habitatge, Promoció
econòmica i Comerç. Seguidament es relacionen:
- Ampliació de les subvencions per millorar les façanes i edificis a tota la
població (cases construïdes abans de 1925)
- Creació i gestió de la borsa local d’habitatge social, amb garanties pels
propietaris i preus assequibles
- Programa de rehabilitació d’habitatges amb finalitat social
- Millora el paviment de Casc Antic
- Posada en marxa del Viver d’Empreses
- FALTEN POSAR MÉS ACCIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ

TEMA TRANSVERSAL: TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ÀGIL I
PROPERA
Volem una administració oberta i al costat de les persones, que generi confiança
actuant amb transparència i proximitat. Apostem per l'ús de les noves tecnologies com
un nou canal de comunicació directe amb la ciutadania, que ens ha de permetre
simplificar els tràmits administratius.
OBJETIUS ESPECÍFICS
-

Potenciar l'ús de les TIC per simplificar els tràmits administratius i aconseguir
una comunicació més directe i propera amb la ciutadania, creant espais de
diàleg per fomentar les iniciatives de la societat civil
Incrementar la transparència i la proximitat de l'Ajuntament amb una atenció i
informació a la ciutadania de qualitat
Sallent el fem entre tots, és una construcció col·lectiva que s'aconsegueix amb
complicitat i confiança, fomentant una ciutadania lliure i responsable

ACCIONS
-

Implantació d’un registre únic d’entrades i sortides (físic i electrònic)
Resposta de les sol·licituds en 15 dies hàbils
Millora de l’atenció ciutadana per mitjà de l’ús de les TIC, oferint una
administració de qualitat
Posada en marxa del portal de la transparència, amb tota la informació que
marca la llei
Millora dels circuits interns
PAM avaluable anualment
Actualització del ROM i dels reglaments i ordenances sectorials
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