TEIXIM SALLENT

EL
POBLE
QUE
VOLEM

A ERC tenim la determinació de tirar endavant els grans reptes de Sallent, Cabrianes i Cornet.
Us presentem part de tota la feina feta i les idees de futur.
Afrontem aquest últim any de legislatura amb compromís
d’acabar tots els projectes engegats i de començar-ne de
nous com la nova Residència.
ERC som garantia de buscar el consens i escoltar a tothom,
incorporant propostes de la gent i dels altres grups polítics a
la gestió municipal.
Avui, a un any de l’acabament de la legislatura ja hem
acomplert més del 80% del nostre programa electoral, el
compromís que vam adquirir amb Sallent.
1.- La Nova Residència: és la nostra prioritat, però el seu elevat cost, limita fer altres
grans inversions. S’han fet esforços amb tots els grups polítics per consensuar la
ubicació, el projecte i la gestió pública.
2.- Neteja viària i canvi de sistema de recollida: volem un Sallent més net i que
recicli més, per això hem sigut valents a l’hora d’implementar un nou model de recollida
i a partir del maig s’incrementarà 3 vegades més el servei de neteja als nostres carrers.
Busquem solucions als problemes que tenim.
3.- Apropem les inversions als barris: volem un poble on la gent camini per carrers i
voreres agradables, sense obstacles; prioritzem les inversions als barris, al costat de la gent:
3.1- Projecte integral de millora del barri del Poble Nou (s’ha fet la primera

de les 9 fases d’arranjament de voreres i aviat es començarà la segona al carrer Sol).
Paral·lelament s’està realitzant la remodelació del Passeig Guillem Vinyes.
3.2- Projecte

integral de millora del barri Verge de Fussimanya (s’ha
realitzat la primera fase i en breu començarà la segona).
3.3- Arranjament de carrers del centre amb llambordes (està en procés).
3.4- Creació de vials d’un sol nivell per

millorar l’accessibilitat a la via
urbana (el pròxim carrer serà el de Santa Llúcia) .
3.5- S’ha realitzat l’arranjament del Passatge de les Vinyes.

4.- Cal Bosch: el projecte consisteix en fer un equipament per a les entitats que fa
temps que esperen un local i destinar una altra part a serveis municipals.
5.- Pisos de la Plaça de la Pau: el projecte d’ERC sempre ha estat fer-hi vivendes per
revitalitzar el barri antic. La proposta d’habitatges cooperatius no s’ha pogut dur a
terme per la falta de persones disposades a participar en aquest model d’habitatge,
Estem treballant per aconseguir subvencions per construir pisos comunitaris,
tutelats o per a joves.

AL
COSTAT
DE LA
GENT

Des de ERC-Sallent sempre es treballa per estar
al costat de la gent. Tot i que el gruix de les inversions
aniran a la construcció de la nova Residència, l’Ajuntament continua atorgant subvencions directes que
permeten assolir uns objectius determinats.
Les principals subvencions que es poden continuar sol·licitant a l’Ajuntament de Sallent són:

-Subvencions per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques amb l’objectiu d’ajudar als
particulars i comerços en la transició ecològica. A l’any 2021 es va destinar un pressupost de
50.000 € i se n’han beneficiat 33 famílies.
-Subvencions de foment a l’emprenedoria per a establiments, durant l’any 2021, 13 establiments van rebre un ajut
total de 25.844 € per posar en marxa un negoci
-Incentius per a la contractació laboral. L’any passat 12 empreses varen rebre l’ajut per un importat total de 21.544 €.
-També s’han donat i es continuen atorgant ajuts per a: l’ocupació de locals buits, millora de l’accessibilitat, atenció a
les persones i convenis o subvencions a entitats.

