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La importància de les ADFs pàg. 4 
Aquest estiu la prevenció d’incendis al nostre territori és més crucial que 
mai. Per això entrevistem en Xavier Garcia, cap de l’ADF-El Roure.

Obtenim quatre regidors a 
l’Ajuntament i una destacada 
victòria a les europees pàg. 3

ULLASTRELL

El Govern 
liquida el 
pressupost 
del 2018 amb 
920.926€ 
pendents de 
cobrar 
pàg. 2
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A Junts per Catalunya Ullastrell volem ésser totalment transparents i fer-vos arribar el contingut dels plens 
municipals que es van succeint en l’Ajuntament. Aquests han estat els temes més importants que s’han 
tractat i la nostra aportació com a oposició per aconseguir el millor per a tots i totes:

1 EL GOVERN SUPRIMEIX LES 
COMISSIONS INFORMATIVES 

La majoria de la presa de decisions del govern 
es realitzaran mitjançant la Junta de Govern 
(mensualment, i només composta per 
membres del govern) i s'eliminen del cartipàs 
les comissions informatives a l'oposició.  
El Govern ens ha fet arribar la proposta de 
grups de treball conjunt. Trobem que és poc 
rigorosa perquè no presenta garanties de 
transparència ni regularitat. 

LA NOSTRA PROPOSTA 

Crear comissions permanents de treball i 
entrar a formar part de la Junta de Govern 
(amb veu però sense vot). Totes dues 
propostes van ser rebutjades. 
Exigim una mínima periodicitat i compromís, 
així com la creació d’actes i la presència del 
secretari/a. Pensem que aquests requisits 
donaran la transparència i rigor que mereix la 
feina conjunta d’un ajuntament. 

LA NOSTRA PROPOSTA 

Veiem una excessiva professionalització del 
cos polític de l’ajuntament (suposa uns 
100.000€ anuals) i especialment en la 
figura de l’assessor. Aquest càrrec suposa 
un total de 33.368€ anuals que podrien 
destinar-se a necessitats més urgents.
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I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018 

El Govern municipal valida la liquidació del 
pressupost 2018 amb 920.926€ pendents de 
cobrar. Suposa gairebé un 25% més respecte 
l’import que quedava pendent de cobrar en la 
liquidació de l’any 2017.
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Vols canviar  
Ullastrell?

No ho dubtis i contacta amb nosaltres  
Escriu-nos al 682587630 i, indicant nom i cognoms, fes-nos arribar les 
teves queixes i propostes. Volem millorar el poble i comptem amb tu! 
A més, si vols, pots unir-te al grup de Junts Per Catalunya Ullastrell.

TRANSPARÈNCIA. Vam sol·licitar còpia 
dels Decrets d’Alcaldia per poder-ne fer una 
valoració abans del ple, però no vàrem rebre 
resposta. El govern al·lega que per motius 
de protecció de dades no se'ns pot facilitar 
tota la informació. Tot i així, com a regidors 
electes a l’oposició tenim els mateixos drets 
que els de govern a l’accés a la informació i, 
per tant, hi seguirem insistint. 

Quan diem que els veïns mereixen més 
rigor i transparència, parlem d’això.

EL GOVERN APROVA LES NOVES 
RETRIBUCIONS 

· Assessor a l’alcaldia  
  37,5 hores/setmana i 2.383,45€ bruts al mes 
· Alcalde 
  25 hores/setmana i 1.621,54€ bruts al mes 

· Regidors de govern  
  6,36 hores/setmana i 500€ bruts al mes  
· Membres de l’oposició 
  Assistir al ple ordinari: 525€ bruts al trimestre

LA NOSTRA INTERVENCIÓ 

Per què l’ajuntament té gairebé 1 milió d’euros 
pendents de cobrament l’any 2018 
d’impostos, taxes…? 
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Valorem molt positivament els 
quatre regidors obtinguts

Des de JxCat Ullastrell estem molt contents amb els resultats de les darreres eleccions municipals i 
europees. La confiança dels veïns d’Ullastrell ens ha permès obtenir quatre regidors a l’ajuntament i 
una destacada victòria en les europees amb 501 vots, esdevenint la força més votada al municipi. 
Som molt conscients que ens queda molta feina a fer, ara toca assimilar-ho tot i seguir treballant per 
seguir creixent com a equip i com a projecte. JxCat Ullastrell té molt de recorregut i no el vol fer sol. 
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A l’esquerra, els resultats 
de les eleccions 
municipals del darrer 26 
de maig de 2019 a 
Ullastrell.  
Font: Ajuntament d’Ullastrell 

A la dreta, els 4 regidors 
de JxCat Ullastrell al Ple 
de Constitució de 
l’Ajuntament.

Magda Rodó 
rodorm@ullastrell.cat  

639494353

Ainara Sànchez 
sanchezganr@ullastrell.cat  

647555623

Raul Méndez 
mendezgr@ullastrell.cat  

685332879

Qui són els regidors de Junts per Catalunya Ullastrell?

Miquel Puig  
puigcmq@ullastrell.cat 

686110028
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L’ADF-El Roure (Agrupació de Defensa Forestal) 
està integrada per quatre voluntaris que treballen en la 
prevenció, vigilància i extinció d’incendis a Ullastrell, 
Abrera i Sant Esteve Sesrovires. En Xavier Garcia 
Salla, tècnic forestal de primer grau, n’és el cap 
operatiu. A més, és el coordinador d’intervenció de la 
Federació d’ADFs del Vallès Occidental.
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Xavier Garcia
Què fa l’ADF? 
L’ADF està integrada per 7.000 voluntaris a tot Catalunya, uns 2.000 dels quals estan en actiu 
permanentment. Actuem en tres fases d’un possible incendi: prevenció, vigilància i suport en 
l’extinció. Pel que fa la prevenció, un exemple d’actuació als camins forestals de la zona d’Ullastrell: 
vam interconnectar-los i passar-los de 2 a 4 metres d’ample perquè hi poguessin passar els camions 
de bombers. Pel que fa la vigilància, estem connectats de forma permanent amb els vigilants de la 
Diputació i amb els Agents Forestals de la Generalitat amb l’objectiu de detectar de forma imminent 
qualsevol incidència. Finalment, la nostra tasca en el suport als bombers consisteix en arribar a la 
localització i dur-hi a terme una primera intervenció i, un cop arriben, quedar a les seves ordres per 
ajudar en el que calgui.  

Per què és important que hi hagi voluntaris de defensa forestal? 
Cal pensar que a Ullastrell estem a la “caldereta” dels focs forestals. Un vehicle d’extinció dels 
bombers arriba en vint minuts, de mitjana. I en aquest interval entre la detecció i l’arribada és quan hi 
ha el màxim risc de propagació i creació d’un incendi. Però això és evitable gràcies als voluntaris que, 
estesos per tot el territori, poden arribar molt abans que els bombers i apagar aquelles quatre flames 
que en vint minuts ja haurien estat incontrolables. Abans érem la comarca on més incendis hi havia 
però ara, gràcies a la coordinació de les ADFs, s’eviten uns catorze focs diaris. 

Què recomanes als lectors perquè puguin contribuir a la prevenció d’incendis? 
- Les burilles encenen 
- Mantenir el cotxe en condicions òptimes i aparcar-lo a l’ombra 
- No llençar vidres fora dels contenidors adients 
- Sentir profund respecte per l’entorn natural que ens rodeja 
Aquestes serien les premisses bàsiques que, actuant localment, ens permetrien una millora global en 
matèria d’incendis. A més, personalment sóc partidari que les persones que resideixen en pobles o 
entorns naturals d’alt valor haurien de passar una mena d’examen per assegurar que tothom sap 
actuar com cal.  

I per poder ajudar a l’ADF? 
Doncs sí, ja que actualment tenim un problema: no hi ha relleu generacional. Actualment, existeix el 
requisit de tenir formació de policia i bomber per a apuntar-s’hi i això professionalitza els nous 
integrants però també fa d’embut per a que n’entrin menys. Duem a terme una gran varietat de 
tasques de voluntariat en entorns forestals que té un valor incalculable per a la preservació dels 
nostres boscos i nuclis urbans. Necessitem persones joves amb sentiment de comunitat disposades 
a contribuir a la causa.


