
                                                                                                                                           
                                        

 
 

 
 

  

EN ORIOL RIBALTA PINEDA, ALCALDE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE SALLENT, 
 
FAIG SABER:   Que el Servei d´Ocupació de Catalunya, en el seu programa de 
Treball als Barris ha subvencionat el projecte municipal de Sallent  “ACTIVA´T AL 
BARRI” per donar formació en manteniment de la via pública durant dos mesos a les 
persones desocupades del barri que compleixin determinats requisits: 
 

- Estar empadronats en el municipi de Sallent, dins el barri de la Riba del 
Llobregat, que comprèn els següents carrers: 
 

C/Estació, núm: 2, 4, 1 i 3     Passatge sense nom 
C/Pont Pere Otger      C/Carretera, núm.2 al 58 i del núm.1 al 53 

      C/Nou        C/Molinet 
      Pça. de la Verdura, 22     Límit amb sòl urbà i runes castell Fortí Carlí 

Travessia del Teatre         Torrent de l’Oller 
Pça. Anselm Clavé, 7          C/Milà i Fontanals 

     C/Concepció       C/Àngel Guimerà, núm.:19 al 55 
Pça. Joan Vilaseca      Parc fluvial llindant Riu Llobregat 
C/Unió, núm. 1-29      C/Torres Amat nº34, 37 i 39 
C/Camp de la Bota      Avda. Pau Casals, 4, 6, 8 i 10 
Passeig del Riu      C/Pont de la Concòrdia 
C/Paletera       C/Cós nº19-95 i nº24-102 
C/Santa Cristina      Passatge Portal de l’Om 
C/Sant Esteve                 Travessia Sant Esteve 
C/Parc de la Muralla                 C/De la Baixada 

 C/Pont                  Travessia Concepció 
C/De la Font       C/Sèquia. 
 
- Han de ser persones desocupades ( abans de l’inici de la formació) del barri  

que compleixin determinats requisits .  
 

L´objectiu és que les persones desocupades rebin una formació durant dos mesos, 
que els servirà en un futur per poder iniciar la recerca de feina. 
 
Des de l’Ajuntament de Sallent amb el suport de la subvenció Treball als Barris del 
servei d’ocupació de Catalunya obrirà la convocatòria laboral de peons de 
manteniment de la via pública per les persones formades en aquest programa un 
cop acabada la formació teòrica, sempre que la superin, aquesta convocatòria 
oferirà contractes laborals de 8 mesos per tal d´adquirir unes competències 
professionals en aquesta ocupació. Això queda subjecte a l’aprovació de la subvenció 
treball als barris. 
 
Recordeu que el termini de presentació de sol·licituds per aquest programa acabarà el 
dia 20 de desembre de 2022. 
 
Es fa públic per al coneixement de tothom. 
 
Sallent, a 7 de desembre de 2022 

                 


		2022-12-07T09:58:24+0100
	Oriol Ribalta Pineda - DNI 39406153T (SIG)




