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Ja s’ha acomplert un 1 any de 
govern municipal. El 15 de juny es 
conformava el govern d’esquerres 
amb els 7 regidors d’ERC.
Ha estat un 1 any marcat per la crisi sanitària de la COVID-19 que està 
condicionant les nostres vides des de mitjans de març i, evidentment, 
la vida política també n’ha sortit condicionada.

Ha estat un any difícil per moltes circumstàncies. Vam iniciar un govern 
amb 4 regidors nous que s’han posat al dia a una velocitat estratosfèri-
ca. L’aplicació de les regles de despesa de l’estat espanyol han condici-
onat el pressupost i la liquidació tant del 2019 com del 2020. 

Ha estat un any on els primers 6 mesos de mandat l’Ajuntament ha 
estat sense Secretari. A més hem viscut moments complicats com la 
sentència del procés o el temporal Glòria. I finalment la crisi sanitària 
de la COVID.

Un any que lluny de ser un any dolent s’ha convertit en un autèntic 
repte. Gestionar un Ajuntament no és gens senzill i menys en aques-
tes circumstàncies. Des del Grup Municipal d’ERC hem fet un esforç 
molt gran per tirar Ullastrell endavant. També reconeixem alguns  
errors però fem una molt bona valoració d’aquest primer any de go-
vern. Tant de bo les aigües tornin al seu lloc i puguem començar a teixir 
les línies de l’Ullastrell del futur.

Ullastrell es mereix una bona gestió, feina i fets, i amb poc soroll estèril, 
que no ajuda gens. I de moment anem pel bon camí. Aquest primer any 
també ha estat marcat per la posada en marxa de la Deixalleria Punt 
Verd, les obres de millora de la BV1202/03 o el desplegament de la  

1 ANY DE GOVERN MUNICIPAL

 — Acte publicació Govern.

fibra òptica.  És impossible resumir i indexar totes les tasques realitza-
des entre el 15 de juny de 2019 i el 15 de juny de 2020. Us deixem doncs 
un resum no exhaustiu de les tasques realitzades per aquest govern 
en els darrers 365 dies. 

Iniciem aquest segon any de mandat amb més ganes 
que mai i amb l’esperança de poder tornar el més aviat 
possible a la normalitat política en tots els sentits. 

CUIDEU-VOS MOLT! CUIDEM-NOS!

 • Inauguració del Punt Verd-Deixalleria
 • Preparació tècnica i administrativa del servei de 

recollida porta a porta
 • Juny 2019:

 Visita al CTR (29 de juny)
 Xerrada del vehicle elèctric 

 • Campanya mosquit tigre 2019-2020 
 • Taller d’alimentació infantil de 0 a 3 anys 
 • Vaga climàtica tall a l’accés als vehicles al carrer 

Serra 
 • Setmana de la lactància: 4a Setmana de la lactància 

materna 

Cuidem 
Ullastrell

 — Setmana de la lactància materna.



3LA COLLITA D’ULLASTRELL 

JULIOL 2020

 — Espai Cultural el Progrés.

Amb la  
cultura!

 • Revetlla de Sant Joan, Arribada de la Flama del 
Canigó i Encesa de la Foguera de Sant Joan 2019

 • El cicle “En directe a les estrelles...” 2019 
 • Teatre infantil escolar al Casal
 • Represa del cinema al Casal Cultural
 • Festa Major el 14, 15, 16 i 17 d’agost
 • Festival Tropical Riot 2019
 • Diada Nacional 11 de setembre
 • Rebuda al claustre de l’equip educatiu
 • Celebració 1 d’octubre
 • 2a edició nit més terrorífica
 • Col·locació del Mural de Serralavella
 • Festival Ras i Curt

 • Setmana del medi ambient
 • Protocol·lització de la gestió del mosquit tigre, vespa 

velutina i altres plagues
 • Creació de protocols interns per tal de gestionar i 

atendre a les persones que detectin plagues o 
presència de mosquit tigre o vespa 

 • Renovació dels cursos de DEA+ primers auxilis del 
personal municipal, Llar d’Infants el Cucut  i 
personal de l’escola Serralavella.

 • Seminaris de primers auxilis per ciutadania i compra 
de farmacioles portàtils per a varis edificis 
municipals

 • Assessorament energètic personalitzat per a totes 
les llars del municipi

 • Projecte per a la millora de l’eficiència energètica en 
l’enllumenat públic

 • Adhesió al projecte Enfeina’t gestionat pel CCVO 
per tal de disposar de personal per potenciar 
l’energia circular i eficiència energètica

 • Visites al Punt Verd amb alumnes de l’escola 
Serralavella

 • Organització de la primera edició de la Setmana de 
Prevenció de Residus al municipi

 • Grup de treball sobre gestió de residus de petits 
municipis del Consorci de Residus del Vallès 
Occidental per tal d’unir sinergies pel canvi de 
model de recollida a nivell global

 — Mural dedicat a la Serralavella.



4 LA COLLITA D’ULLASTRELL

JULIOL 2020

 • 21 de juny: El vicepresident de la Generalitat Pere 
Aragonès visita Ullastrell

 • Obertura piscina 2019 i preparació piscina 2020
 • Acte commemoració 25è aniversari de l’incendi de 4 

juliol de 1994
 • Visita de l’Honorable Conseller Jordi Puigneró a 

Ullastrell en motiu de la presentació del projecte de 
desplegament de la fibra òptica

 • 18 de juliol: Acte Públic Informatiu del Govern 
Municipal

 • Reunió barri La Serra 
 • Reunió informativa a Ca n’Amat
 • Participació a la comissió de la C-243c
 •  Reunió de barri a la Plaça del Padró 
 •  Reunió de barri Cal Jep i Turó de Can Palet 
 •  Reunió sobre el Projecte de Millora de la C-243c al  

Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

 •  Col·laboració amb Energia Positiva pel projecte de 
les plaques solars

 •  Banc de terres del Parc Rural de Montserrat
 •  Reunió amb la Cambra de Comerç 
 •  Mobilitzacions per a la sentència del procés
 •  Vaga general 18 d’octubre
 •  Reparació de voreres a Ca n’Amat
 •  Renovació de reixa col·lectora a Ca n’Amat
 •  Col·locació de reductors de velocitat a Ca n’Amat
 •  Col·locació de tanca protectora escola Serralavella
 •  Il·luminació de carrerons a Ca n’Amat
 •  Arranjament de places d’aparcaments a Cal Jep
 •  Col·locació de senyalització horitzontal de trànsit
 •  Col·locació de senyalització horitzontal pel comerç

Millorem  
Ullastrell

 — Visita del vicepresident de la Generalitat Pere Aragonès.

 — Reunió Associació de Propietaris Forestals RUCA.

 •  Arranjament de camins pel Pla de Prevenció 
d’Incendis

 •  Renovació del conveni de pastura de cabres per al 
manteniment de les franges perimetrals

 •  Desbrossa de camins i zones municipals
 • Compra i arranjament de jardineres al carrer Serra
 • Arranjament del local comercial del Progrés
 • Obres d’arranjament de la sala gran del Progrés
 • Escala per accessibilitat a la piscina
 • Reparacions al Casal Cultural
 • Contractació de servei d’intervenció de l’Ajuntament
 • Seguiment de les incidències de la xarxa 

d’abastiment d’aigua
 • Contactes periòdics amb ABP Mossos d’Esquadra
 • Manteniment de Parcs i Jardins
 • Obres d’arranjament de la BV1202/03
 • Desplegament de la fibra òptica 
 • Participació a l’Associació de Propietaris Forestals 

RUCA

 • Vídeo Memòria històrica amb avis i àvies d’Ullastrell
 • Col·laboració amb exposició 40 anys de democràcia
 • Preparació tècnica i administrativa per al projecte 

tècnic del trasllat de la Llar d’Infants El Cucut
 • Activitats d’estiu  per a joves Tarda de 

Bubblefootball, Games Day
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 — Reunió amb els Mossos.

 — Bosses reciclables per al comerç local.

 • Modificació i millora d’ordenances
 • Creació de preus públics per al lloguer de locals 

comercials
 • Renovació d’hidrants i pla de manteniment
 • Preparació tècnica i administrativa per a la millora 

del transport públic a Ullastrell
 • Arranjament obres aiguats 2018
 • Ajudes per als afectats aiguats 2018
 • Inici obres urbanització de Can Cabassa
 • Fira de l’Oli
 • Campanya de bosses reciclables per al comerç local

 • Formació per a comerciants
 • Col·locació de llum a marquesina de Camí Ral
 • Arranjament talús pista esportiva Ca n’Amat
 • Arranjament talús El Cucut
 • Arranjament talús Camí de la Roureda
 • Arranjament talús Carrer Montseny
 • Preparació de projectes i memòries 

 — Fira de l’Oli.
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 — Procés Participatiu Ca n’Amat.

 — Punt Lila.

 • Torneig mixte de futbol sala
 • Pujada Suro: 9a Pujada Doga Sta. Maria Villalba-

Ullastrell.
 • 40a Edició Cursa del Bolet
 • Gimnàstica Confinada
 • Passejada a 100 cap als 100

 • Creació de les regidories de Feminisme i Civisme
 • Concentracions contra els feminicidis
 • Punt Lila Festa Major
 • Procés Participatiu Ca n’Amat 
 • Preparació tècnica i administrativa per a l’aplicació 

de les targetes moneder

Movem  
Ullastrell

Al vostre 
costat
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Resum no exhaustiu de 
mesures realitzades pel 
govern municipal

 • Cessió a la Residència d’Ullastrell dels 25 tests 
COVID-19 de la Diputació de Barcelona destinats al 
control del personal essencial de l’Ajuntament

 • Cessió de material de protecció (EPIs) a la 
Residència d’Ullastrell

 • Gestió exclusiva residus Residència d’Ullastrell
 • Recollida porta a porta a persones grans amb 

situacions específiques
 • Neteja setmanal de contenidors
 • Desinfecció espais de concurrència pública
 • Trucades periòdiques a majors de 75 anys 

procurant pel seu benestar 
 • Trucades periòdiques a majors de 60 anys per 

informació general
 • Servei d’infermeria telefònica amb voluntàries
 • Canal de Cultura des de casa
 • Activitats telemàtiques de Serralavella
 • Gestió de la informació via xarxes socials i 

WhatsApp
 • Creació i difusió de missatge de confinament des de 

vehicle de vigilància
 • Adquisició de mascaretes i cessió a farmàcia per 

casos vulnerables
 • Gestió amb Diputació per temes de seguretat 

alimentària
 • Adquisició de guants i cessió a botigues 

d’alimentació
 • Adquisició de gels desinfectants i cessió a botigues 

d’alimentació i farmàcia
 • Adquisició d’EPIs (equips protecció individual) per a 

treballadors dels serveis essencials de l’Ajuntament 
(brigada i vigilants)

 • Impressió de certificats de mobilitat i cessió a les 
botigues i farmàcia

 • Preparació i cessió de “kits” d’higiene per a 
cuidadores de persones vulnerables

Accions COVID-19

 — Preparació Material COVID-19.

 • Mesures econòmiques aprovades sobre 
ajornaments de lloguers i taxes escola bressol

 • Coordinació amb ORGT per períodes de recaptació 
voluntàries i executives

 • Contacte periòdic amb direcció de l’Escola 
Serralavella per a informació sobre temes específics 
relacionats amb Educació

 • Compra extra del Banc dels Aliments
 • Organització de grup de voluntariat en mode 

preventiu
 • Contacte diari amb residència
 • Contacte periòdic amb CAP Oest
 • Coordinació amb CME per a intensificació de 

presència policial per a mantenir el confinament
 • Coordinació amb CatSalut i amb Departament de 

Treball Afers Socials i Famílies
 • Neteja i desinfecció d’espais municipals (escola, llar 

d’infants, alberg, Ajuntament...)
 • Gestions constants amb el Consorci per a la Gestió dels 

Residus del Vallès Occidental per a la gestió de residus 
i canvis de plantes de tractaments dels mateixos

 • Organització del teletreball amb el personal 
administratiu de l’Ajuntament

 • Aplicació i seguiment de les mesures jurídiques 
conseqüents del Reial Decret d’estat d’alarma

 • Repartiment de targetes moneder per a beques 
escolars

 • Creació del reforç escolar telemàtic
 • Creació de canal d’activitats esportives i activitat 

física
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esquerra.ullastrell
ERCUllastrell
esquerra.cat/ullastrell
ullastrell@esquerra.cat

TROBA’NS

JAUME PUIG
Alcalde, Regidor de Governació, 
Regidor de Promoció econòmica, 
Regidor de Serveis

puigpj@ullastrell.cat
@putxot

CARLES CALL VILLALBA
3r Tinent d’Alcalde, Regidor 
d’Esports i Regidor d’Hisenda
callvc@ullastrell.cat
@carlescall

JOSEP ANDREU REVESTIDO 
ROMERO 
Regidor de Joventut, Regidor 
de Comunicació
revestidorj@ullastrell.cat
@chepandreu

MERCÈ RODÓ I VILARDELL 
1a Tinent d’Alcalde, regidora de 
Serveis a les Persones, Regidora 
d’Ocupació, Regidora de Civisme i 
Regidora d’Igualtat, Feminisme i 
polítiques LGTBI 

rodovm@ullastrell.cat
@mercerodo

DOLORS SUCARRATS 
PALOMA 
Regidora d’Urbanisme i 
Regidora d’Obres
sucarratspd@ullastrell.cat
@DolorsSucarrats

BEATRIZ ALMOLDA ARDID
2a Tinent d’Alcalde, Regidora 
d’Ensenyament, Regidora de 
Cultura

almoldaab@ullastrell.cat
@BAlmolda

ANNA BIGORDÀ RODÓ
Regidora de Medi Ambient i 
Regidora de Salut Pública
bigordara@ullastrell.cat
@AnnaBigordRod

 • Reunions de barri
 • Actes públics
 • Compareixences telemàtiques
 • Plens telemàtics i retransmesos

 • Acte d’inauguració de les obres de la BV1202/03
 • Festa de Serralavella
 • Cursa de Serralavella
 • Fira de la cervesa
 • Setmana de la gent gran
 • Acte de benvinguda a nous empadronats
 • Exposició 40 anys de democracia
 • Setmana del medi ambient

Com sempre , 
transparència i proximitat

Actes suspesos pel COVID-19 organitzats  
o amb la col·laboració de l’Ajuntament

 — Reunió del barri de la Serra.

 — Serralavella 2019.


