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LLEI DE BARRIS

IMPULS A LA
TRANSFORMACIÓ
URBANÍSTICA I
SOCIAL DE
SALLENT
INVERSIÓ
• MÉS DE 3,5 MILIONS PER PART DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA
• MÉS D'1 MILIÓ PER PART DE
L'AJUNTAMENT DE SALLENT

UN PROJECTE AMPLI DISSENYAT PER
RESOLDRE ELS PRINCIPALS PROBLEMES
DEL BARRI I DEL MUNICIPI

SALUTACIÓ
Benvolguts sallentins i sallentines,
L'any 2010 ens va concedir al municipi de Sallent, i concretament al barri de la riba, una important
subvenció per transformar aquest sector del municipi i en definitiva impulsar el poble.
Durant aquests 10 anys s'han anat desenvolupant molt projectes, alguns que es veuen molt, com
la construcció de l'Espai Cultural, i altres que no es veuen tant, com les campanyes de sensibilització o la formació professional, però la suma de tots ells, ens ha ajudat a ser millors i tenir un
municipi preparat pels anys vinents.
Aquesta subvenció tenia un termini màxim, que era el desembre de l'any 2018, per aquest motiu s'han concentrat totes les obres al final d'aquest any passat. Sortosament, a finals d'any, es va
aconseguir una pròrroga per dos anys més, fet que ha permès poder anar acabant les obres i
disposar de termini per poder fer més programes i projectes.
Aquesta revista, explica tot el que s'ha fet amb el finançament d'aquesta subvenció, i el que hi ha
previst fer en els pròxims mesos. I podem veure que l'impuls a la transformació del poble ha estat
evident.
A nosaltres només ens resta agrair a tots els professionals que hi han pres part, que ho han fet
possible durant aquests anys, i també al conjunt de la ciutadania que cada dia patim els efectes
de les obres, però amb el ferm convenciment que molt aviat en podrem gaudir entre tots i totes.
Moltes gràcies.

OBRES QUE TRANSFORMEN EL POBLE
La subvenció de la llei de barris ha estat un impuls determinant per afrontar la transformació que
Sallent ha fet en els darrers anys, una oportunitat de visió a mig termini que ens ha permès fer un
salt endavant en els equipaments, l’amabilització dels espais, i la influència que l’urbanisme té en
l’accessibilitat i millora de les condicions de vida dels sallentins i sallentines.

PORTAL DE L'OM

Data d'inici: 08-10-2012
Data final: 11-03-2013
Pressupost inicial: 93.478,30€
Aportació Generalitat: 76.338,86€
Aportació Ajuntament: 2.544,63€
Aportació veïns: 22.901,66€
Cost total: 101.785,15€

Arranjament del deficient estat de pavimentació del passatge de l'Om. Pavimentació, soterrament de línies i inclusió de mobiliari urbà. Ordenació dels espais de vianants i
vehicles. Millora de l’estètica urbana del barri.

PONT PERE OTGER

Data d'inici: 06-04-2018
Data final: En curs
Pressupost inicial: 419.643,40€
Aportació Generalitat: 314.732,55€
Aportació Ajuntament: 104.910,85€
Aportació veïns: 0€
Cost total: -

Millora del pont en una única plataforma que permetrà
una millor accessibilitat i més seguretat. S'instal·len nous
paviments, baranes, voreres i es canvia l'enllumenat.
També es restauren i es rejunten les pedres de
l'estructura del pont per millorar-ne l'aspecte i la 		
seguretat.

CARRER CONCEPCIÓ

Data d'inici: 07-04-2018
Data final: En curs
Pressupost inicial: 101.730,90 €
Aportació Generalitat: 76.298,18 €
Aportació Ajuntament: 25.432,72 €
Aportació veïns: 0€
Cost total: -

Nova plataforma única per on circulen vehicles i vianants. Espais clarament diferenciats per dos tipus de
paviments. Connexió de l’extrem del carrer amb una
plataforma de nova construcció que allotjarà l’ascensor
que comunicarà el barri de la Rampinya amb la carretera.

ASCENSOR RAMPINYA

Data d'inici: 07-04-2018
Data final: en curs
Pressupost inicial: 242.992,01 €
Aportació Generalitat: 182.244,01 €
Aportació Ajuntament: 60.748,00 €
Aportació veïns: 0€
Cost total: -

Aquesta actuació incideix plenament en la millora de
l'accessibilitat i connectivitat del barri de la Rampinya
amb el centre de la vila. La forta pendent del carrer del
Pont suposa una barrera per a la gent gran, persones
amb dificultats de mobilitat i cotxets. Això fa que els
veïns no baixin al poble tan sovint com voldrien. Ara,
l'ascensor permetrà obrir el barri de la Rampinya amb
un accés còmode per a tots els sallentins i sallentines.

CARRETERA

Data d'inici: 09-25-2018
Data final: Pressupost inicial: 466.044,15 €
Aportació Generalitat: 349.533,11 €
Aportació Ajuntament: 116.511,04 €
Aportació veïns: 0€
Cost total: -

Millora del costat est de la Carretera entre el Passeig de
l'Estació i el Pont de la Concòrdia. Transformació de la
Carretera en un carrer on es dóna prioritat als vianants,
s'augmenta la seguretat en els aparcaments i s'intenta
pacificar el trànsit i la velocitat dels cotxes.

OBERTURA DEL POBLE AL RIU
Fer que Sallent visqui de cara al riu Llobregat, i que en puguem gaudir plenament, és una de
les prioritats del consistori. Per això s'està treballant en el condicionament de les lleres, a partir
dels projectes que varen fer els estudiants de l'Escola d'Arquitectura del Vallès, mitjançant un
procés obert participatiu.

Data d'inici: 06-01-2018
Data final: En curs
Pressupost inicial: 563.051,67 €
Aportació Generalitat: 422.288,75 €
Aportació Ajuntament: 140.762,92 €
Aportació veïns: 0€
Cost total: -

Actualment s'està actuant en la urbanització i enjardinament del passeig del riu i el parc de la Muralla. Al
parc de la Muralla s'hi construirà una escala per facilitar
la comunicació vertical entre el parc i el carrer Santa
Cristina.

OBERTURA DEL POBLE AL RIU (PENDENT)
Quedaran pendents l'ordenació de l'aparcament de la Plaça 19 d'Abril i la platgeta de sota el
Pont Vell. Per altra banda s'està licitant l'Oasi que urbanitzarà i condicionarà l'entorn comprès
entre la Torre del Gas i la Fàbrica Vella, convertint aquesta zona en un parc fluvial. Pressupost
inicial: 156.718€.
En l'actuació de l'Oasi es plantaran diferents espècies autòctones, pròpies del bosc de ribera,
per tal de dibuixar unes zones de pas per a vianants que ens permetin acostar-nos al riu.
Es crearà un petit oasi enmig de les zones fortament transformades per naturalitzar l'ambient
i fer-lo més agradable. A més, l'actuació també ha de contribuir a connectar el nou espai
cultural de la Fàbrica Vella amb l'arribada del futur projecte de Residència i Centre de Dia.

ENTORN FÀBRICA VELLA

Data d'inici: 05-04-2018
Data final: 10-30-2018
Pressupost inicial: 98.978,00 €
Aportació Generalitat: 74.233,50 €
Aportació Ajuntament: 24.744,50 €
Aportació veïns: 0€
Cost total: 99.542,23 €

S'ha urbanitzat l'entorn de la Fàbrica Vella i s'ha millorat
l'accés a la zona de càrrega i descàrrega de l'Espai Cultural. També s'ha reparat el paviment i s'han enderrocat
les escales existents, construint un mur de formigó que
faci de límit pels camions i de barana. Per altra banda,
s'ha recuperat la barana del Pont Vell per col·locar-la,
fins que acabin les obres de la residència, com a protecció entre el límit dels dos terrenys.

ESPAI CULTURAL FÀBRICA VELLA
L'Espai Cultural Fàbrica Vella ha estat la gran aposta cultural de Sallent. Una sala polivalent,
preparada per acollir tot tipus de representacions culturals i artístiques, posada a disposició de
del poble, però també pensada per ser un espai escènic de referència a la Catalunya central
amb una programació professional estable.
Per l'execució de les obres, el consistori ha rebut dues subvencions per part de la Generalitat.
Pel que fa al Pla de Barris, l'ajut ha anat destinat a sufragar gran part de les obres de rehabilitació i transformació de la nau a espai polivalent de la Fàbrica Vella.

Data d'inici: 30-07-2013
Data final: 10-10-2017
Pressupost inicial: 1.601.840€
Aportació Generalitat: 1.201.380,64€
Aportació Ajuntament: 400.459,36€
Aportació veïns: 0€
Cost total: 1.601,840€

També s'ha destinat una part del pressupost als equipaments audiovisuals i escènics:
Subministrament i instal·lació de l'equipament
audiovisual, la il·luminació i l'equipament escènic per a
l'auditori i espais annexos de la sala polivalent.

HABITATGE
REHABILITACIÓ EDIFICIS
Des de l'any 2011, l'Ajuntament, tot i no disposar del finançament de la Generalitat, va atorgar
subvencions amb fons propis per a la rehabilitació d'immobles inclosos dins l'àmbit del Pla
de Barris amb l’objectiu d’afavorir l’ús residencial del barri de la Riba del Llobregat, millorar
l’estètica dels edificis del barri i unificar-ne els criteris d’aparença exterior. Amb aquestes ajudes també s'ha volgut millorar les condicions d'habitabilitat dels habitatges i tornar al mercat
els edificis abandonats.
Cada any s’ha obert convocatòria pública per tal que els interessats poguessin sol·licitar ajuts
per obres de millora de les condicions d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, obres de rehabilitació de cobertes i façanes, millora de les instal·lacions comunes dels
edificis d’aigua, gas i/o electricitat. I obres que garanteixin la seguretat constructiva, d'estabilitat,
resistència, fermesa i solidesa d’un edifici. Aquestes ajudes es van ampliar a la resta del municipi per habitatges anteriors al 1925 sent subvencionades en la seva totalitat pel consistori.

Data d'inici: 2011
Data final: 2018
Pressupost inicial: 150.282,48€
Aportació Generalitat: 112.711,86€
Aportació Ajuntament: 37.570,62€
Aportació veïns: 0€
Cost total: 88.991,12€
			

2011: 4.000,00€
2012: 16.228,05€
2013: 6.000,00€
2014: 7.000,00€
2015: 8.000,00€
2016: 5.330,09€
2017: 1.028,50€
2018: 41.404,48€

PISOS CONTRAMESTRES (PENDENT)
S’està acabant el projecte de rehabilitació
de 3 habitatges a l’edifici de contramestres
amb fins socials. La primera actuació ha estat canviar els tancaments exteriors de l'edifici
i actualment s'està treballant en la rehabilitació interior de l'edifici. Per aquesta actuació es compta amb un pressupost inicial de
105.738,58€, dels quals 79.303,94€ els aporta
la Generalitat i 26.434,65€, són finançats amb
fons propis de l'Ajuntament.

3 pisos 		
6 pisos
3 pisos
3 pisos
2 pisos
2 pisos
1 pisos
12 (6 atorgats i 6 en tràmit)

L'IMPULS A LA SOSTENIBILITAT
LES OBRES AL TORRENT DE L'OLLER REDUEIXEN A LA
METITAT LA NECESSITAT DE BOMBAMENT DE L'AIGUA
L'actuació de canalització del clavegueram del Torrent
de l'Oller, projectava la construcció d'un nou clavegueram d'aigües residuals al marge esquerre del torrent que connectés amb el clavegueram de la carretera assolint l'objectiu de conduir les aigües residuals
fins a la xarxa municipal de clavegueram.
Aquesta proposta ha permès reduir a la meitat la necessitat de bombament de l'aigua en episodis de pluja i reduir les aportacions d'aigües de pluja al mateix
sistema de bombament gràcies a la reforma i adequació del sobreeixidor situat sota el carrer Carretera.
Data d'inici: 11-28-2018
Data final: 09-30-2018
Pressupost inicial: 248.555,40€
Aportació Generalitat: 186.416,55€
Aportació Ajuntament: 62.138,85€
Aportació veïns: 0€
Cost total: 208.743,83€
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ DE RESIDUS
El consistori ha dut a terme diverses campanyes.
Una, és la de civisme i medi ambient. Es va fer arribar a les cases un butlletí especial per conscienciar a la gent de la gestió de les deixalles. Sallent
només recicla un 30% i en dos anys s'haurà de reciclar el doble per evitar una pujada de costos. La
Generalitat penalitza els kg de rebuig que van a
l'abocador.
L'altra, és la campanya contra els abandonaments
d'excrements de gossos que es va fer a l'estiu.
Es van fer jornades de difusió i conscienciació
per part d'agents cívics a banda del marcatge
d'excrements amb pintura a l'aigua. S'han reduït
bona part d'abandonaments en zones asfaltades,
però cal seguir treballant per mantenir la via pública neta.
Actualment s'està treballant en una nova campanya sobre els residus voluminosos per evitar l'abandonament de trastos a la via pública.
L'Ajuntament ofereix un servei gratuït de recollida a domicili al telèfon 93 837 02 00. També hi ha
l'opció de portar-ho directament a la deixalleria.

CAMPANYA D'ESTALVI D'AIGUA
Sallent ha tirat endavant diferents mesures per reduir el consum de l'aigua. S'han enviat missatges de
conscienciació amb les factures particulars en 2 períodes de facturació. S'han realitzat visites escolars
a l'ETAP de Sallent pel Dia Mundial de l'Aigua. S'ha
fet una campanya radiofònica amb consells per a
l'estalvi i consum responsable. S'han fet arribar tríptics informatius a les cases i en dues ocasions s'han
muntat stands que han repartit 3.000 airejadors per
les aixetes. Ara, s'estan realitzant sessions d'aqualogia
a les escoles Vedruna i Torres Amat.
ENERGIES RENOVABLES
Una altra de les actuacions que es duran a terme pròximament és la instal·lació d'un nou sistema de climatització del futur Local de Joves a la caseta de Contramestres.
També es dotaran els locals d'entitats ubicats a l'edfici de
Contramestres amb estufes de pellets. Així, se'n podrà beneficiar la coral Nova Harmonia, l'Associació de veïns del
Poblenou i la Societat Ocellaire de Sallent.

Data d'inici: Data final: Pressupost inicial: 20.375,62€
Aportació Generalitat: 15.281,72€
Aportació Ajuntament: 5.093,91€
Aportació veïns: 0€
Cost total: -

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I FORMACIÓ
17 PERSONES CONTRACTADES AMB EL PRO- NOU PROGRAMA DE JARDINERIA DINS EL PROGRAMA TREBALL ALS BARRIS
GRAMA DE TREBALL ALS BARRIS

Durant els últims 10 anys, la contractació de
persones per dinamitzar el barri ha estat una
prioritat per l'Ajuntament de Sallent.
En aquest sentit, entre altres programes, s'han
contractat 8 persones per millorar equipaments, 5 persones per dinamitzar la turbina petita i, aviat, se'n contractaran 8 més pel programa de jardineria.

Aquest 2019, l'aposta per l'ocupació en el programa de Treball als Barris ha estat encara més
gran. Atès que amb la llei de barris les zones
enjardinades han crescut en milers de metres
quadrats, s'ha cregut convenient formar persones com a jardiners que posteriorment puguin
treballar en les zones verdes del barri. En aquests
moments 8 persones estan rebent la formació
i quan acabin, tindran un contracte laboral per
desenvolupar els coneixements apresos i poder tenir més opcions al mercat laboral.
El programa d'experiència laboral del Servei
d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha finançat
aquests programes en 110.000€.

LA FORMACIÓ PER TROBAR FEINA

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS. MANIPULACIÓ I APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS. CURS DE CARRETONER I DE
PLATAFORMES ELEVADORES. MONITOR
DE LLEURE. ACTIC BÀSIC. LINKEDIN.
TÈCNIQUES DE CERCA DE FEINA. SESSIONS D’ORIENTACIÓ OCUPACIONAL.
AUXILIAR DE MAGATZEM.
En aquests 10 anys, la formació ha estat un altre
eix principal. S'han desenvolupat cursos en tots
els àmbits, fet que ha ajudat a moltes persones
a trobar feina.
L'any 2011 Sallent tenia 475 persones aturades. El
pitjor moment va arribar l'any 2013, amb 529. Enguany podem dir, tot i que cal seguir treballant,
que el municipi de Sallent està per sota dels 300
aturats.
També s'han comprat 13 ordinadors portàtils
per a l'aula mòbil d'informàtica.
40 AJUTS CONCEDITS PER MILLORAR ELS DONEM SUPORT ALS EMPRENEDORS
COMERÇOS

La dinamització del comerç, un altre dels pilars 42 assessoraments a empreses del municipi en
del consistori, per això ha estat present en tots els darrers 4 anys.
els exercicis del programa de la Llei de Barris.
Posada en marxa del Viver d’Empreses El Salt.
120.000€ invertits en la modernització i renova- Fins al moment ja s'hi han allotjat 11 empreses.
ció dels establiments comercials al centre urbà
de Sallent. Aquests darrers anys se n'han bene- Actes com el dia de l'emprenedoria i el netficiat 12 comerços del barri i 28 de la resta del working empresarial. També s'han fet cursos
municipi.
com el d"Idees de negoci. Dones amb idees".

ALTRES ACCIONS
Seguint el pla de dinamització comercial, des
de l'any 2017, Sallent participa en la campanya
"Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir"
juntament amb altres municipis inclosos en el
projecte de treball als barris.
També s'ha creat el concurs d'aparadors nadalencs i s'ha posat nova il·luminació de Nadal als
carrers.
En aquest sentit també s'han fet cursos
d'aparadorisme, xarxes socials, anglès comercial, gestió del petit comerç i imatge del comerç.

L'IMPULS A L'ATENCIÓ DE LES PERSONES
• Servei d'Atenció a la Infància i Adolescència (SIAF)
El SIAF és un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, adreçat a infants de 6 a 12 anys, aquest
servei dona suport, estimula i potencia l’estructuració o el desenvolupament de la personalitat, la
socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics, l’esbarjo i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individual, el treball grupal, la família, el treball
en xarxa i amb la comunitat.
El servei obre cada tarda després de l’horari escolar i ofereix diferents activitats a infants de diferents edats i necessitats, en grups diferenciats. Actualment el servei atén un total de 36 infants i
les seves famílies.

