
                                                                                                                             
  

 

Nota de premsa 
El Pla d’Actuació Municipal 2019-2023 de Salt arriba 

al 73% d’execució 
Durant la primera meitat del mandat s’han posat les bases d’accions estratègiques com el 

desenvolupament del sector sud amb l’arribada del nou Hospital Josep Trueta i el Campus 

de Salut 

 

L’impuls al Pla Municipal d’Habitatge amb la compra de 200 pisos i una inversió de nou 

milions d’euros també forma part de les propostes que han vist la llum 

 

El desbloqueig de projectes reivindicats com la nova Escola Gegant del Rec o el nou Institut 

Salvador Sunyer són altres projectes troncals ja engegats 

 

L’equip de govern de l’Ajuntament de Salt ha fet balanç aquest matí de l’estat d’execució 

del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019-2023 un cop s’ha superat l’equador del mandat. En 

aquest sentit, s’han dut a terme un 73% de les propostes previstes en el document i que 

inclou alguns dels projectes troncals de l’acció municipal com el desenvolupament del sector 

sud amb propostes com l’arribada del nou Hospital Josep Trueta i el Campus de Salut o 

l’impuls al Pla Municipal d’Habitatge amb la compra de 200 pisos i una inversió de nou 

milions d’euros. 

 

El PAM saltenc compta amb un total de 91 accions que estan dividides en quatre àmbits 

diferents i en tots ells, a hores d’ara, ja s’ha superat àmpliament el 50% d’execució: A 8 

d’octubre del 2021, a l’apartat de Vila d’Oportunitats s’arriba al 69%, a Vila d’Educació al 

68%, mentre que Vila Amable i Vila d’Oportunitats s’enfilen finsal 82 i el 75% d’execució 

respectivament. 

 

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que “estem satisfets amb la feina feta fins ara i 

amb el grau de compliment del PAM tot i que som conscients que encara hi ha feina 

per fer, però estem molt il·lusionats per continuar endavant amb un full de ruta 

transformador i que persegueix la millora de la qualitat de vida de tots els saltencs i 

saltenques”. 

 

Durant la presentació de l’estat d’execució del PAM, Viñas ha volgut destacar que s’ha 

arribat a aquestes dades tot i que “durant la primera meitat del mandat ens hem topat 

amb un obstacle amb el qual ningú comptava com la Covid-19 que ens ha obligat a 

multiplicar els esforços per cobrir les necessitats sobrevingudes entre els nostres 

veïns i veïnes”. 

 

 

 



L’alcalde saltenc ha destacat projectes que s’han posat en marxa i que marcaran el futur del 

municipi durant els darrers anys com el desenvolupament del sector sud i el nou Hospital 

Josep Trueta, el Campus de Salut i les noves facultats de medicina i infermeria i centres de 

recerca vinculats a l’àmbit de la salut i que s’aixecaran en aquest punt. 

 

La creació del Parc Municipal d’Habitatge amb una borsa de 200 pisos i una inversió de nou 

milions d’euros o el desbloqueig de reivindicacions històriques com la nova Escola del 

Gegant del Rec i el nou Institut Salvador Sunyer són altres propostes que formaven part del 

PAM i que ja s’han iniciat així com també l’ampliació i consolidació de la plantilla de la 

Policia Local de Salt que arriba, en aquests moments, als 57 agents. 

 

La primera tinent d’alcalde, Margarita de Arquer, ha insistit en l’aposta pel Parc Municipal 

d’Habitatge afirmant que “ens ha de servir per donar sortida el gran nombre de 

sol·licituds presentades per estudiants, famílies joves, gent gran o famílies amb 

vulnerabilitat social i, a la vegada, per combatre els pisos buits per part de grans 

tenidors i lluitar contra l’ocupació il·legal”.  

 

D’altra banda, pel que fa a l’àrea de Serveis Socials, de Arquer ha posat en valor que “hem 

aconseguit reduir la llista d’espera de primeres visites als serveis socials municipals 

amb la incorporació d’un servei d’acollida, que ens ha permès establir un sistema de 

cribratge de les urgències i la derivació cap als equips de professionals especialitzats 

en infància i família, promoció social i atenció a l’autonomia personal i la 

dependència”. 

 

L’estat d’execució del Pla d’Actuació Municipal de Salt 2020-2023 que s’ha presentat aquest 

matí a l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport es pot consultar a la web municipal, 

concretament a: https://www.viladesalt.cat/transparencia/pla-dactuacio-municipal/ 

 
 


