
 
 
 

 

 

Butlletí informatiu de  
Junts per Catalunya Ullastrell
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El club no es rendeix pàg. 4 

El CF Ullastrell segueix la lluita pel camp de gespa i 
per potenciar uns equips femenins imparables.

Diem “NO” als pressupostos 
municipals pàg. 2 

El govern rebaixa la inversió en despesa general i manteniment del poble, mentre apuja els sous 
als càrrecs polítics de l’ajuntament.

juntsxcatullastrell.home.blog

Ordenances fiscals pàg. 3 

El 2020 vindrà carregat de pujades d’impostos. 
Nosaltres venim carregats de propostes per evitar-ho.



 

 
 

 
 

 
 

 

 

PR
ESS

UP
OS

TO
S

2

Junts per Catalunya Ullastrell volem que la nostra activitat sigui pública i 
transparent.  Per això, t’apropem el que ha succeït a l’Ajuntament aquest darrer 

semestre i n’expliquem el nostre punt de vista. Tot plegat, amb la intenció de convidar-te 
a un debat constructiu i democràtic, indispensable per tal que, tots junts, fem poble.

A

El darrer 31 de gener es va aprovar el 
pressupost 2020 amb la majoria absoluta del 
govern municipal. Amb les comissions 
informatives suprimides pel govern, com a 
oposició no hem pogut fer-ne cap seguiment ni 
iniciar cap negociació. 

Així doncs, s’activa un pressupost que, tot i 
apujar els impostos que pagarem al poble, 
rebaixa la despesa en manteniment i  
apuja els sous dels càrrecs polítics de 
l’ajuntament.* 

A mode il·lustratiu, en el pressupost de l’any 
2017, la partida de despeses del Capítol I - 
Personal, ascendia a 658.719€, mentre que en 
el pressupost aprovat per al 2020, la xifra puja 
fins als 898.355€, amb un increment de 
240mil€ anuls, al voltant del 36%. 

L’aprovació va endarrerir-se perquè els 
pressupostos aprovats a l’octubre havien 
d’adaptar-se al Pla Econòmic Financer (PEF), ja 
que al 2017 es va incomplir amb la llei 2/2012.  

No obstant, trobem que no s’hi adapten. El 
PEF suposa una despesa de 2.214.464€ i, en 
canvi, el pressupost aprovat és de 2.335.127€, 
el que suposa una diferència de 120.663€. 

És evident que treballant sols, es treballa 
millor. No has d’acabar negociant tantes 
coses ni rebaixant propostes. 
Jaume Puig, alcalde d’Ullastrell, a Món Terrassa, 10/9/2019

Les xifres
Respecte l’aprovació inicial del mes d’octubre, el govern municipal ha preferit retallar en despesa 
general i manteniment que no en reduir el cost dels polítics:

Plans 
d’ocupació

Contractació 
de becaris

Manteniment 
dels barris

Manteniment
del 
clavegueram

Manteniment 
de la zona 
esportiva

Manteniment 
de la piscina

Entitats 
municipals

De 30.000 a 1€ De 5.000 a 2.000€ De 70.000 a 
59.000€

De 10.000 a 
8.000€

De 10.000 a 
8.000€

De 12.000 a 
6.000€

De 15.000 a 
13.000€

Després de 16 minuts d’intervenció en relació 
als pressupostos, el govern no ens en va 
respondre ni una paraula. Hi pots accedir a 
través de l’enllaç o bé escanejant el codi QR.  
  
https://bit.ly/2SNwHU3

La nostra intervenció

*La despesa destinada a entitats, ajudes a la prevenció de l’exclusió social i la pobresa, serveis socials i promoció de 
l’autonomia personal i atenció a la dependència, suma 78.736€ (3,4% del total). Per contra, la despesa destinada a 
mantenir el govern municipal i el cost del cos polític suma 122.828€ (un 5,25% del total).

https://bit.ly/2SNwHU3
https://bit.ly/2SNwHU3
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El 23 d’octubre de 2019, el govern va presentar l’ordenança que regula els impostos que pagarem els 
veïns i veïnes del poble. Entre d’altres, inclou la pujada de l’Impost sobre els Bens Immobles (IBI) 
i de l’impost per a la prestació de serveis de gestió de residus municipals.
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LSEl govern planeja pujades d’impostos

1 2 3

i Junts per Catalunya proposa alternatives

El nostre grup va votar en contra d’aquestes pujades perquè els habitants d’Ullastrell ja anem prou 
ofegats amb impostos com per haver de suportar-ne un altre increment. Vam presentar una sèrie 
d’al·legacions amb alternatives més laxes. Sense comprometre la qualitat de cap servei 
municipal, estem convençuts que tothom en sortiria beneficiat.

El sistema del Porta a Porta, 
tot i ser més costós, també 
comportarà una rebaixa de la 
taxa que l’ajuntament paga. 

Tenint això en compte, 
proposem retallades en els 
sous dels càrrecs polítics: 
que els regidors cobrin per 
assistència al Ple Ordinari (no 
per nòmina + alta a la 
Seguretat Social), i eliminar la 
figura d’assessor polític. 
S’aconsegueix un estalvi de 
56.953,12€, amb els quals 
fer front a l’augment del cost 
del servei.

El Ministeri d’Hisenda ha 
anunciat que aquest any el 
valor cadastral dels béns 
immobles creixerà un 1,03%.  
I l’ordenança municipal nº1,  
dicta que l’import de l’IBI es 
calcula en base a aquest 
valor…  

Per fer front a la situació 
sense que els propietaris 
hagin de posar més de la 
seva butxaca, proposem un 
gravamen municipal 
adequat que compensi 
aquesta pujada i mantingui 
les quotes en relació al 2019.

Mentre que el Govern 
proposa una bonificació del 
10% anual, nosaltres 
proposem una del 30% anual 
de mitjana, però distribuïda: 

En base a un IBI anual de 
1.000€, suposaria un estalvi 
de 1.500€ en 5 anys, en 
contraposició dels 300€ en 3 
anys que planteja el govern.

1r any Bonificació 50% IBI
2n any Bonificació 40% IBI
3r any Bonificació 30% IBI
4t any Bonificació 20% IBI
5è any Bonificació 10% IBI

Increment del valor del 
3% de l’IBI en base a 
l’actualització del valor 
cadastral del 2020

Increment del 20% de la 
quota de l’impost 
municipal del servei de 
gestió de residus

Bonificacions en l’IBI 
per a instal·lacions 
solars d’aprofitament 
tèrmic o energètic



 
 
 

 

 

 

 

l Club de Futbol Ullastrell és un cas excepcional. Ha 
de lidiar amb la “vergonya” de ser l’únic club del Vallès 

Occidental que encara té camp de terra. Construït, per cert, 
ara ja fa quaranta anys. I que ha sobreviscut amb una única 
reforma en tot aquest temps: la de la graderia.  
Però, tot i així, compta amb una ràtio de futbolistes per habitant 
que no iguala cap altre municipi de la província. Que com s’ho 
fan? Ens ho explica l’Adrià López, l’actual president del club.
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Quants anys tens i quants en portes com a president? 
Doncs tinc 24 anys i en porto un i mig com a president, des del setembre de l’any 2018. 

Com està la salut del club? 
Millor que mai. Tot i que fa cinc anys el club gairebé ni existia, vam ajuntar-nos l’Albert Carreras i jo per 
reviure’l i els nostres esforços han tret fruits: actualment l’Ullastrell té un total de deu equips. Això vol dir 
uns/es 120 futbolistes. I sense sumar-hi les persones que assisteixen a les classes de pilates, zumba i 
patinatge. En un poble de 2.000 habitants com Ullastrell aquesta xifra és, sincerament, una passada. 

Futbol femení i Ullastrell sembla que van de la mà 
No només ho sembla. Tenim molta sort de comptar amb jugadores que ens permeten representar en 
diverses categories per 4a temporada consecutiva. Vam començar amb un aleví i un cadet de futbol set. 
Després, es va crear un equip de mares. I ara tenim també un infantil i un cadet juvenil. Per la 
temporada vinent ens agradaria, tal i com hem creat aquest any l’amateur masculí, poder crear també un 
amateur femení. Hi tenim el focus molt posat, ja que completaria l’espectre d’edats de les jugadores. 

Deu n’hi do, són moltes! I, has dit, un equip de mares? 
Són moltes sí, i no hi he inclòs les dels equips mixtes. Amb aquestes per poc no podem afegir més 
categories a la llista. I sí, sí, he dit equip de mares. L’Ullastrell va liderar la iniciativa d’una lliga de mares 
juntament amb l’equip del Poblenou. L’any passat eren sis equips. I ara ja n’hi ha catorze! 

I de tots, quin és el més potent? 
El més potent és l’infantil, amb les que anem segones a la lliga. Són les que tenen més recorregut i són 
com esponges. Tot i així, és gratificant competir amb tots els equips perquè totes donen el màxim. 

¿Y el campo pa cuando? 
Doncs aquesta és la gran pregunta. El fet de no disposar d’un camp de gespa al poble és un tema que 
ens preocupa molt. Som l’únic equip que encara té un camp de sorra, i sort en tenim de poder llogar el 
camp de gespa del Can Boada, a Terrassa. Aquí els infants acabaven plens d’esgarrapades (això va fer 
que se’n desapuntés més d’un), si plovia s’havia d’anular el partit… Venia, per exemple, l’Andorra femení 
fins aquí, per veure el camp inundat i haver de girar cua… Ullastrell no es mereix donar aquesta imatge. 

Quina alternativa teniu? 
Com t’he dit, per sort de moment tenim Can Boada. Però suposa una despesa que marxa del club: tant 
pel lloguer del camp com pel temps i diners que suposa el transport. La solució real és posar gespa al 
nostre camp. Sabem que és una gran despesa, però des del Club estem oberts a treballar 
conjuntament per tirar-ho endavant. Hem aportat idees i possibles subvencions per tal de fer-ho realitat.

E

Adrià López


