
Ara que farà gairebé un any 
que vaig assumir l’alcaldia de 
Salt em sembla un bon mo-
ment per poder fer un anàlisi 
de la gestió del govern durant 
aquest temps, fer un primer 
balanç del compliment i una 
primera valoració de l’apli-
cació del programa electoral 
amb el qual la gent d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya 
ens vam presentar. 

En el nostre programa, defi -
níem les prioritats en tres 
grans eixos municipals 

DEU MESOS, EN PERSPECTIVA
pers quatre anys, havent fet un procés participatiu amb els propis 
interessats com amb diferents agents socioeducatius.

Hem desencallat tots els tràmits que faltaven perquè es puguin 
construir dos centres educatius: l’escola del Gegant del Rec i 
l’Institut Salvador Sunyer. 

A partir del mes d’octubre, amb una aportació pressupostària de 
5.000 euros, engegarem el projecte Futbol Net, de la Fundació FC 
Barcelona, que treballa per a la cohesió social dels joves de Salt, 
a partir de reeducar a través de l’esport i permet treballar 
amb grups de joves de 10 a 16 anys temes com la convivència, la 
discriminació i el gènere. 

També hem garantit i assegurat el programa “àpats a la gent gran” 
que permet atendre i cobrir l’alimentació a les persones 
grans de Salt.

La cultura també és un element central d’aquest eix. Per això, ens 
hem posat a treballar per tal de poder donar forma a una inquietud 
local com és el projecte d’Ateneu Popular. 

El compromís programàtic amb les polítiques de sostenibilitat 
i emprenedoria també ha començat a visualitzar-se. Les orde-
nances fi scals d’enguany incorporen bonifi cacions per l’ús 
de la deixalleria. Les inversions també tindran present aquest 
compromís. 

En les diferents inversions previstes per aquest 2016, el compro-
mís de millora d’instal·lacions municipals, tindrà la seva aplicació 
amb una inversió de 107.647 euros en la reforma de la Pista 
Poliesportiva, també es preveu una inversió en la reforma de la 
Plaça Llibertat amb un cost de 337.705 euros que permetrà 
transformar l’espai i obrir el barri. 

Està prevista també la inversió de 12.500 euros en càmeres de 
seguretat que s’instal·laran a la Plaça Catalunya. 

Altres dos inversions previstes per tal de millorar i ampliar les instal-
lacions municipals, són el condicionament acústic de la Nau 10 
(Guixeres) per un valor de 25.000 euros i acabar la construcció 
de l’espai Tramuntana amb una inversió de 120.000 euros.

El compromís del foment de l’emprenedoria es farà efectiu inicial-
ment amb la inversió d’uns 50.000 euros en un local a la plaça 
del mercat on joves emprenedors gastronòmics tindran 
l’oportunitat d’iniciar els seus passos fent menjars per emportar 
mentre reben suport i formació per tirar endavant el seu propi ne-
goci.

I totes aquestes polítiques les estem fent amb transparència i 
amb la participació de la gent. Un exemple clar d’aquesta par-
ticipació ciutadana ha estat l’exposició pública del pressupost que 
es va fer el 17 de març a la biblioteca Iu Bohigas, i ho serà també la 
consulta que realitzarem per defi nir el Desenvolupament del sector 
sud de Salt. 

Jordi Viñas i Xifra - Alcalde

i un eix nacional. Pel que fa al municipi, fèiem esment a un mu-
nicipi Cohesionat, un municipi Emprenedor i un municipi Sostenible. 
I tot això a partir de la Transparència i la Participació Ciutadana. 

Basant-nos en aquests eixos és on hem començat a marcar les 
actuacions i prioritats del gove rn municipal.

Parlar de cohesió, és parlar de polítiques socials, educatives, 
culturals, de lleure i esportives. Algunes accions d’aquestes políti-
ques ja les hem iniciades durant aquests primers mesos. En el marc 
d’activitats preventives per a la infància i l’adolescència hem 
aconseguit entrar en el Projecte Pro-infància de ‘La Caixa’ (projecte 
que va adreçat a nens i adolescents d’entre 0 i 18 anys de famílies 
en situació de pobresa o vulnerabilitat social). 

L’habitatge és un altre dels compromisos i reptes que tenim. 
Garantir l’accés a l’habitatge social per aquelles famílies que ho 
necessiten i a la vegada continuar treballant al costat de les co-
munitats de veïns és i serà prioritari. Per això a través del dret de 
tempteig i retracte, disposarem de 32 habitatges per donar sortida 
a les situacions d’emergència i vulnerabilitat. També s’han iniciat 
requeriments a les entitats bancàries que de forma voluntària no 
han volgut facilitar i posar a disposició els pisos buits. Properament 
s’incorporarà la fi gura d’un nou mediador a l’ofi cina de l’habitatge. 
També hem treballat per defi nir un nou conveni del programa pas-
sadissos nets i segurs amb les comunitats, que durant aquestes 
properes setmanes permetran entrar al programa noves comunitats. 

Hem iniciat la creació de plans d’ocupació per a joves amb 
mòduls d’operacions bàsiques de cuina, operacions bàsiques de 
pisos en allotjament i un mòdul d’auxiliar de so, en el marc del 
programa “Joves per l’ocupació”. També formem part del projecte 
“Girona, territori integral”, on juntament amb l’Ajuntament de Gi-
rona, el Consell Comarcal i entitats del tercer sector, ens adrecem 
a joves d’entre 18 i 29 anys, amb estudis postobligatoris acabats, 
amb experiència laboral prèvia i que estiguin cercant feina, per tal 
d’acompanyar-los en el seu procés d’emancipació. A la vegada es-
tem realitzant la redacció del nou pla local de joventut per als pro-



El treball amb la gent gran del poble 
m’ha ofert la possibilitat de fer 
coneixences noves. Veure la gent 
gran des d’una altra perspectiva m'ha 
suposat una vivència gratifi cant.

Ja fa alguns anys que al poble se 
celebra pels vols d’abril la Setmana 
de l’Activitat física i la Salut, un bon 
exemple de treball en xarxa i de ma-
nera transversal. Una oportunitat per 
participar activament en accions sa-
ludables que s’haurien de recordar i 
experimentar durant tot l’any. Aques-
ta setmana de la salut, ens permet 
fer-ho col·lectivament, conjuntament 
amb amics, amigues i veïns, i ens 
permet recordar que volem ser un 
poble saludable i que totes les edats 
hi són convidades.

Tècnics/ques, professionals de l’àrea 
de Salut i Esports amb d’altres en-
titats i serveis del municipi organit-
zen, conjuntament amb tots vosal-
tres, unes jornades que han comptat 
amb un seguit d’activitats: xerrades, 
curses, caminades saludables, ioga, 
spinning, tallers... 

Fem xarxa per organitzar-ho, fem 
convivència quan participem. Fer 
activitats amb altres ens ajuda a en-
grandir el nostre capital de relacions, 
no sentir-nos sols, saber que formem 
part de la família saltenca, mireu sinó 
la Setmana en números hem tingut 
una participació de més de 2.000 
persones entre escolars, joves, 
adults i gent de la tercera edat.

La força de fer coses junts, per un 
mateix objectiu, en aquest cas, mi-
llorar la nostra salut, la de cadascú, 
però també, en fer-ho junts i juntes, 
ens estimula i sensibilitza, ens con-
dueix cap a una fi nalitat més gran, 
esdevenir un poble saludable.

Una experiència que ha generat un 
treball en comú, en aquesta edició 
els centres de gent gran de Salt 
han preparat junts unes activitats 
amb la fi nalitat de donar visibilitat al 
col·lectiu de la tercera edat. Fomentar 
l’envelliment actiu com a promoció 
de la salut, crear empaties entre 
els diferents equips i equipaments i 

VELLESA i SALUT

facilitant la relació entre participants: 
Centre de dia de les Bernardes, 
Fundació Les Vetes, Centre recursos 
de la gent gran, Casal gent gran de 
les Bernardes i Residència Nostra 
llar. Equipaments que atenen perso-
nes grans amb diferents graus d’au-
tonomia, i que van congregar a cent 
participants al passeig Ciutat de 
Girona de Salt. El resultat fou que els 
avis i àvies, equips de professionals 
i voluntaris van gaudir d’una gran 
experiència de jocs cooperatius. 

Vist el resultat, obrim un camí que 
hem d’intensifi car, organitzar i fer 
més coses plegats. Per la proximitat, 
els interessos o les necessitats, 
anem a un o altre servei de gent 
gran, però no hem de renunciar a 

la mirada col·lectiva. ERC, s’imposa 
com objectiu impulsar i mantenir la 
coresponsabilitat en l’organització 
i la participació comunitària. Cal, 
a més, consolidar d’altres que ja 
s’estan portant a terme com ara la 
col·laboració amb joves d’EUSES, 
IES Salvador Espriu, joves en pràc-
tiques i Escola Massana, joventut i 
vellesa, gran combinació, que genera 
experiències signifi catives. 

Espero continuar acompanyant-vos 
més enllà de l’acció política i resto 
a la vostra disposició per qualsevol 
aportació. Salut i anys, però junts i 
juntes.

Isabel Alberch
Regidora de Serveis a les Persones

Els nostres regidors en el govern de l’Ajuntament de Salt

A la memòria de la 
MURIEL CASALS

Un emotiu record a la Muriel Casals 
a la que vam tenir l’honor i el plaer 
de tractar en el decurs de la seva vi-
sita a Salt, els dies de la Festa Major 
de 2015.

Una lluitadora que estimava el seu 
país, un exemple per a tots nosal-
tres.



 El desembre passat va fi nalitzar la 
vigència del Pla Local de Joventut 
(PLJ) 2012-2015. La durada d’un PLJ 
és de quatre anys: coincideix amb 
cada legislatura. El PLJ és el docu-
ment on s’emmarquen les polítiques 
destinades als joves (des dels 12 fi ns 
als 30 anys) que es faran dins d’un 
municipi. Quan fi nalitza un PLJ els 
projectes que són bons se segueixen 
fent; però en el nou PLJ se n’escullen 
de nous, adaptats a les necessitats 
actuals.

Per poder dissenyar polítiques efec-
tives cal disposar d’un diagnòstic de 
la realitat juvenil, cosa que ha fet una 
sociòloga especialitzada. Però tam-
bé calia obrir un procés participatiu 
per saber què convé als joves del 
municipi.

Durant el mes de febrer d’enguany 
vam fer quatre jornades participati-
ves. La primera amb entitats del po-
ble, ciutadans no associats i entitats 
del tercer sector: hi van assistir unes 
18 persones i van sortir propostes 
molt interessants. La segona jornada 
es va fer amb polítics i tècnics. Va ser 
la primera vegada que, junts, propo-
saven quines serien les millors polí-
tiques de joventut a dur a terme els 
pròxims quatre anys; hi van assistir  
unes trenta persones. La tercera jor-
nada es va fer amb 38 joves. Perquè 
assistissin a la convocatòria es va fer 
una campanya Assalta el Pla que es 
va dissenyar amb un grup motor de 
joves. Ells van ser els artífexs de tot 
el procés de difusió (van dissenyar 
l’eslògan, van marcar com s’havia 
de fer la jornada participativa i a qui 
s’havia de convidar). Aquest grup el 
formaven nou joves triats per l’àrea 
de joventut seguint criteris de repre-
sentativitat d’entre tots els perfi ls de 
joves del municipi. Aquests nois i no-
ies van fer un vídeo que es va pen-
jar a les xarxes socials. El resultat va 
ser molt bo, ja que es va aconseguir 
l’assistència de 38 joves de diferents 
orígens i nivell d’estudis d’entre 14 i 
28 anys. La quarta i última jornada 
es va fer amb tots els col·lectius par-
ticipants amb l’objectiu de valorar i 

EL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019

prioritzar les propostes que havien 
sortit en les jornades anteriors. Van 
participar-hi 19 persones.

Al llarg de les quatre jornades hi 
van assistir com a espectadors un 
grup d’alumnes de segon d’Anima-
ció Sociocultural de l’INS Vallvera, 
que han fet una valoració del procés 
participatiu. Destaquem aquestes 
paraules: “creiem que la iniciativa i 
l’experiència de poder participar ha 
estat enriquidora, i trobem necessa-
ri aquest tipus de trobada per poder 
crear un bon Pla de Joventut, on tot-

Debat de les diferents àrees de treball

hom s’hi reconegui i pugui veure les 
seves aportacions”.

Les propostes que han sortit són di-
verses: disposar d’un servei d’aten-
ció psicològica, recuperar la fi gura 
de l’educador de carrer, construir un 
skatepark, facilitar l’accés a l’habitat-
ge, recuperar el futbolNet, etc. Ara, 
amb l’equip de govern hem de deci-
dir quins projectes podem tirar enda-
vant durant aquests anys de mandat.

Com a regidora de l’àrea de Joventut 
tinc la satisfacció de dir que el PLJ 
2016-2019 ha estat el primer procés 
participatiu del nostre govern i crec 
que ha estat exemplar. Sens dubte, 
les propostes que n’han sortit ser-
viran per a millorar sensiblement les 
polítiques de joventut del nostre es-
timat poble.

Núria Tió
Regidora d’Educació i Joventut

Exposició de les propostes per part dels propis assistents. 



Són uns quants els reptes que encarem 
el nou equip de govern per aquesta le-
gislatura que ja hem encetat. És cert que 
en molts aspectes el balanç es fa per les 
decisions i accions que el propi equip de 
govern hagi fet durant aquests anys, però 
a vegades la decisió encertada és fer par-
ticipar, a través del debat i de les urnes a 
prendre una decisió. Especialment quan 
el que es planteja suposa una orientació a 
llarg termini del model de ciutat que plan-
tegem.

Un dels temes més importants que tenim 
davant, i que cal abordar durant aquesta 
legislatura, és la modifi cació del planeja-
ment urbanístic que orienti quin desenvo-
lupament urbanístic volem al Sector Sud 
del nostre municipi.

LA CONSULTA DEL 
SECTOR SUD, 
O COM DEBATRE 
ABANS DE DECIDIR

Per fer això creiem imprescindible la participació ciutada-
na, no només a l’hora d’escollir o avalar l’opció proposa-
da, sinó sobretot a l’hora de debatre aquestes opcions. 
Aquesta actitud no és gratuïta. Alguns aspectes superen 
els marcs de govern i oposició, són aspectes de plenari, 
són aspectes de ciutat, i com a tals és amb la ciutadania 
amb qui hem de debatre els diferents criteris que ens han 
de permetre prendre les decisions oportunes. L’urbanis-
me i el desenvolupament de les ciutats no pot estar cons-
tantment pendent de qui governa el nostre municipi. Són 
aspectes feixucs i poc àgils i que cal encarar sempre a 
llarg termini. Les visions curt-terministes acaben abocant 
a decisions errònies i poc coherents i cal, per tant, evi-
tar-les sempre que sigui possible.

Per tant, estem convençuts que el debat obert i el suport 
a un model en base a una sèrie de premisses simples i 
comprensibles, ajudaran a posar les bases comunes per 
poder confi gurar una proposta avalada per una gran ma-
joria del consistori. Unes bases que permetin encarar el 
futur amb les garanties de que governi qui governi, la fei-
na d’uns serà aprofi tada i seguida pels següents, ja que 
serà el resultat del consens i la participació.

Fins aquí hem parlat de l’instrument, la participació, però 
permeteu-me fer un incís en la importància de l’objec-
te, el motiu de la consulta. Sovint, per naturalesa, ten-
dim a simplifi car les coses fi ns a la seva mínima expres-
sió, útil en molts casos, però excessivament excloent en 
molts altres. M’explicaré una mica més. En el cas que 

Vista aèria del Sector sud de Salt. Bing Mapas

ens ocupa, és fàcil simplifi car la participació a si volem 
o no un desenvolupament concret per a la instal·lació de 
grans superfícies comercials. Cert és que part important 
d’aquest debat s’inicia en base a notícies concretes en 
aquest àmbit, però hem de tenir clar que el que volem 
posar a debat, com us deia abans, no és el cas concret i 
a curt termini, sinó el model, que permeti o no, aquesta i 
moltes altres opcions.

La resta d’aspectes a valorar dins del model que es pro-
posi són fruit de refl exions i evidències que afl oren cada 
any quan s’elabora el pressupost municipal. Quan s’evi-
dencia la insufi ciència de recursos per tirar endavant un 
municipi amb certa normalitat, és quan has d’aixecar els 
ulls i mirar el teu entorn. No es tracta de comparar-nos 
per ser com ells, es tracta de poder tenir informació que 
ens permeti saber què ens fa diferents, per allò bo i per 
el que no ho és tant. En aquest punt és on la participació 
ha de ser el cor del projecte, la base del debat. Hem de 
presentar les dades objectives que anem recollint per fer 
bé la diagnosi i poder encarar la solució. Però no serà 
sufi cient amb recopilar un munt de dades i donar taules i 
gràfi ques que evidenciïn en gran part el que tots potser ja 
intuïm. El repte és “humanitzar” aquestes dades, és pre-
guntar-nos el perquè d’aquells aspectes clau, i sobretot, 
què és susceptible de ser corregit. La següent pregunta 
serà si el planejament urbanístic pot aportar alguna cosa 
per pal·liar o corregir aquella mancança o disfunció. Si la 
resposta és sí, començarem a trobar els ingredients de la 
pregunta a formular el dia de la consulta.



Segurament al fi nal, la pregunta caldrà que simplifi qui tot 
aquest procés altra vegada, no és temps de repetir pre-
guntes incomprensibles que no deixen respostes clares, 
i per altra banda no podem pretendre que la gent faci un 
màster en urbanisme per entendre’n els seus comple-
xos paràmetres i consideracions. Però sí crec que serem 
capaços de sintetitzar una pregunta, sobre un esquema 
de planejament, que indiqui quines seran les prioritats en 
aquell àmbit per al seu desenvolupament. Però tot això 
serà reeixit si aconseguim que una bona part de la gent 
participi en el debat, que formin part, ni que sigui per una 
estona, a discutir el matís que al fi nal donarà sentit a la 
resposta que en el seu dia ens vulguin donar.

Aquest punt també és clau per a interpretar, si cal, el re-
sultat. Participar en el debat, en les sessions públiques i 
en els actes de suport d’una o altra postura ens explicarà 
als votants el signifi cat del resultat, el matís d’una o al-
tra postura. Normalment un resultat de suport o rebuig 
clar no precisa massa interpretacions (que segurament 
també), però un resultat ajustat, en funció de la diferència 
caldrà ser valorat i analitzat,  i aquí és on la informació 
obtinguda durant el procés ens pot ajudar a reorientar el 
tema, tant en un sentit com en l’altre.

En qualsevol cas, la decisió és obrir el debat, demanar 
la participació de la ciutadania en l’anàlisi i en la decisió 
respecte un desenvolupament que, al nostre entendre, té 
la clau per poder corregir desequilibris històrics del nostre 
municipi, i que alhora, no tindrà gaires més oportunitats 
per poder resoldre. 

Àlex Barceló
Regidor d’Entorn Urbà i Dinamització Econòmica

Herois Anònims
Segur que en coneixeu algun, no és difícil trobar-ne, 
parlem de persones que decideixen fer un acte al-
truista com no n’hi ha altre, donar els seus òrgans 
per poder donar vida a altres persones quan ells ja 
no els necessiten.

I no és poca la gent a la que poden ajudar. De vega-
des un sol donant pot salvar fi ns a vuit persones, no 
cal tenir unes condicions especials, ni l’edat és cap 
impediment, tothom pot ser donant.

Sense tenir en compte la repercussió que té en les 
famílies dels receptors, un canvi d’estil de vida que 
comporta no necessitar ajuda constant en els actes 
quotidians, i que la resta de les persones sanes no 
són conscients, una millora de la qualitat de vida en 
general (alimentació, autonomia, autoestima del ma-
lalt...).

Ronyons, fetge, pulmons, cor, còrnies, teixits i d’al-
tres parts del cos, tenen una altra vida dins d’una 
persona, que difícilment tirarien endavant o tindrien 
una vida molt pitjor.

Catalunya, dins de l’estat espanyol, a més de ser pio-
nera en molt dels trasplantaments, és dels llocs on hi 
ha més donacions.

Us animem a fer-vos donants, és senzill, un gest soli-
dari que dóna vida i ajuda a moltes persones.

Doneu òrgans, donar és Vida!

Trasplantaments.gencat.cat

Visita del Molt Hble. Sr. Carles Puigdemont, 
President de la Generalitat de Catalunya. 

El Govern
ens té en compte



Com es visualitzen els comptes?

Les xifres del pressupost es concreten amb les següents 
accions:

- Mantenir els ajuts a les comunitats per un import 
total de 262.000 euros dins el Pla de Barris (el 
passat ple del 18 d’abril es va concretar a través 
del capítol VIII).

- Elaboració d’un estudi sobre el mapa d’atur 
municipal, per a la programació de formació 
i accions concretes per l’ocupabilitat de les 
persones en situació d’atur. 

- Una partida per processos participatius i consultes 
populars. 

- El capítol d’inversions s’aposta per a la millora de 
les instal·lacions esportives.

- Adequació del local del mercat municipal per una 
incubadora gastronòmica.

TREBALLANT DES DEL CONSENS
El Passat mes de febrer es van aprovar els pressupostos municipals per al present exercici. Són les primeres 
dades pressupostàries que des de l’equip de govern realitzem i per tant és on concretem de forma xifrada què 
pensem fer i quants recursos econòmics i humans hi destinarem.

Tot i que no són els pressupostos que ens agradaria presentar, donat que no donen solució a totes i cadascuna 
de les necessitats que la ciutadania ens demana i ens exigeix, sí que oferim unes xifres que han estat parlades, 
contraposades i debatudes amb tots els grups municipals i fi nalment consensuades amb la major part 
d’aquests. 

Fruit d’aquesta realitat,  del diàleg i el treball amb els diferents grups municipals, el pressupost es va aprovar 
amb els vots favorables de 19 dels 21 regidors/es (ERC, IpS-CUP, CiU, PSC, C’s i Canviem Salt).

- Creació d’una ofi cina de projectes municipals que 
planifi qui les inversions futures.

- Augmenten les transferències corrents al Consorci de 
Benestar Social i al Centre de Distribució d’Aliments.

- Tècnic de medi obert en el marc del projecte Juguem.

- Es recupera el projecte que s’adreça a la mainada 
amb la Fundació Futbol Club Barcelona.

- Reforcem l’àrea de serveis informàtics ja que hem 
iniciat el treball intern amb la plataforma d’expedients 
electrònics.

- Es continua amb la política d’instal·lació de càmeres 
de seguretat en el municipi iniciada en legislatures 
anteriors.

- Compromís de fer un estudi de valoració per a la 
viabilitat de la instal·lació d’una ofi cina de proximitat 
o bé denúncies en el centre de la vila.

- Compromís per a la millora de la gestió dels residus. 

Resum del pressupost (INGRESSOS 2016) Resum del pressupost (DESPESES 2016)



Per primera vegada, tenim un equip de govern municipal clarament 
independentista que recolzarà el Parlament de Catalunya per 
començar a construir la República Catalana.

Els joves hem de ser una part molt important d’aquesta república i 
des de les JERC hem de ser la veu del jovent republicà i d’esquerres 
des dels nostres municipis fi ns a les institucions nacionals.

Per això, des de les JERC Salt hem treballat a nivell municipal per 
afrontar amb garanties el nostre alliberament social i nacional i 
per superar els problemes que ens afecten com a joves i com a 
catalans. Com a conseqüència, alguns dels nostres militants van 
formar part en les llistes municipals d’ERC per tal de portar la veu 
del jovent a l’Ajuntament, així com vam col·laborar amb la redacció 
del Pla Local de Joventut, on hi consten les polítiques a seguir pel 
govern municipal en matèria de joventut.

Alhora, des del carrer seguirem reivindicant i duent a terme accions 
de lluita per la igualtat en el treball, de rebuig a la violència de 
gènere o per garantir el dret a l’habitatge i d’emancipació dels i 
les joves, entre altres. D’igual forma, seguirem interessant-nos per 
l’opinió de la gent tal i com vam fer amb el concurs d’Instagram 
#SaltObreElsUlls, on els ciutadans podien aportar-nos aspectes 
del poble que creien que necessitaven millora.

També us esperem a tots el dia 28 de maig a la Mirona de Salt, on 
hi acollirem la semifi nal del Destaca’t, un concurs musical de grups 
juvenils emergents de les Comarques Gironines.

Seguirem treballant per Salt, si creus que pots ajudar no ho dubtis i 
posa’t en contacte al correu electrònic: jercsalt@outlook.es!!

 Visca el jovent dels Països Catalans!

Visca Catalunya lliure! 

Les Joventuts d’Esquerra 
Republicana 
de Catalunya a Salt

Pancarta del 25 N. Dia Mundial contra la violència de gènere

Resum de les principals xifres

Cal saber que al lloc web de l’Ajuntament, en 
l’apartat de transparència, es pot consultar 
de forma detallada el pressupost municipal. 
A més, l’aplicatiu permet fer comparacions 
respecte exercicis anteriors.

Aquí presentem un petit resum de les dades.

El pressupost està previst amb uns ingres-
sos de 24.377.483,53€ dels quals el 36,6% 
es preveuen de les transferències corrents, 
el 35,6% es preveuen d’impostos directes 
i el 23,7% es preveuen de les taxes i altres 
ingressos. 

La previsió d’ingressos corrents és de 
24.097.835,83 euros, els restants 279.647,70 
que fan referència a ingressos de capital es 
preveuen de l’aportació que fa la Generalitat 
en el programa Continuïtat Salt-70. 

Pel que fa a l’apartat de les despeses, és 
important fer saber que les xifres que hem 
elaborat segueixen amb la tendència dels 
darrers anys i compleixen amb els objec-
tius d’estabilitat pressupostària i alhora 
amb la regla de la despesa. 

El pressupost que es presenta preveu una 
despesa de 24.377.483,53€ (els mateixos 
que els ingressos). 

La despesa de personal representa el 
38,4%. Aquesta s’incrementa respecte el 
passat exercici donat que s’ha consignat la 
devolució del 50% de la paga extraordinària 
de desembre de 2012 als treballadors pú-
blics, es té present l’increment de l’1% de 
les retribucions del personal, hem consig-
nat d’inici el personal vinculat a programes 
(també s’ha tingut present aquesta xifra en 
l’ingrés) i a la vegada hem consignat el per-
sonal laboral temporal contractat a l’exercici 
2015 degut a casos excepcionals deguda-
ment declarats per la Corporació com a sec-
tors prioritaris. 

Pel que fa a les despeses fi nanceres, es re-
dueix aproximadament en el 50% de la 
càrrega respecte el 2014. El 2016 aquesta 
és de 537.259,78€, enlloc dels 789.000€ 
del passat any. 

Les despeses de béns corrents i de serveis 
representen el 36,7%. Tot i que suposa un 
increment vers l’any passat, l’informe d’in-
tervenció garanteix el funcionament normal 
de serveis i l’execució dels contractes en 
vigor. 

Toni Vidal
Regidor de  Serveis Generals

i Econòmics, Seguretat Ciutadana i 
Protecció Civil



Gent compromesa i motivada, 
al servei del país i del poble

La Secció Local d’ERC de Salt

Assemblea de la Secció Local d’ERC Salt, en el moment
que l’alcalde Jordi Viñas, ens informa sobre les 

iniciatives de l’Ajuntament de Salt. 

El tribunal constitucional ha requerit a 
l’alcalde de Salt que notifi qui l’acord de 
ple en suport a la moció de desconnexió 
de l’estat espanyol aprovada en el 
Parlament de Catalunya.

Després de les eleccions al parlament de 
Catalunya on es va assolir una majoria 
independentista de 72 diputats, el ple de 
l’Ajuntament de Salt va aprovar donar 
suport a la declaració del parlament que 
declarava l’inici del procés de creació 
de l’estat català independent en forma 
de república. 
La moció va comptar amb el suport 
dels cinc regidors d’ERC, dels tres 
regidors de la CUP i d’un dels regidors 
de CiU, dels altres 5 regidors de CiU, 4 

Els regidors d’ERC es mantenen ferms 
amb el Procés Nacional

Ple municipal 21 de desembre, on es va aprovar el suport a la moció de 
desconnexió mentre alguns regidors de CiU van abandonar la sala. 

Foto: El PuntAvui

La “Secció Local” és l’òrgan territorial d’ERC a l’entorn del 
qual s’hi adscriuen militants, simpatitzants i amics que re-
sideixen en l’àmbit del municipi de Salt. 

Disposem d’un local al C/ Major 234, on fem les reunions 
dels diversos grups de treball i les assemblees, on s’infor-
ma de les activitats que planifi quem i es desenvolupen al 
nostre poble. 

Mensualment l’Alcalde, els regidors i les regidores ens in-
formen de les iniciatives i polítiques del govern municipal 
a la vegada que els militants i membres de la secció local, 
traspassen a aquests les seves inquietuds, propostes, opi-
nions, sobre l’estat de les coses a Salt. 

Aquesta tasca, exercida de forma continuada i pròxima als 
ciutadans, gràcies al treball constant i honest d’un equip de 
persones motivades i convençudes que les polítiques d’Es-
querra Republicana poden ser útils pel poble i pel país, ens 
va dur a aconseguir 5 regidors i assolir l’alcaldia de Salt.

Us convidem a unir-vos al grup de saltencs i saltenques 
que ja col·laboren amb ERC. Hi trobareu un grup de perso-
nes motivades i compromeses amb el poble i el país.

Josep Soler

van abandonar el ple i un d’ells hi va votar en contra. El  
moment que està vivint el País, on ens cal més que mai 
el compromís ferm dels regidors de l’Ajuntament, trobem 
preocupant que hi hagi regidors que abandonin el ple 
municipal, per por a les conseqüències de la moció. 

Els regidors d’ERC estem compromesos amb el País 
i amb el nostre Parlament, qui hi vulgui ser que no es 
mogui de la cadira.  


