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Memòria

AJUNTAMENT DE QUART

Regidoria de Comunicació

Nou format de la revista municipal Celrè (amb la col·laboració de moltes persones i
entitats que, desinteressadament, escriuen trimestralment articles per la revista)
Nova web municipal
Nou canal de telegram
Millora de la qualitat i quantitat d’informació que es penja a les xarxes
Protocol de comunicació i guia d’estil de comunicació per l’Ajuntament

Regidor: Samuel Lado

Regidoria de Promoció
econòmica, identitat cultural i
transparència
Catalogar i etiquetar les peces del Museu
Duplicar les hores d'assistència per cercar un lloc de treball a través del programa
"Espai feina"
Campanya de dinamització comercial "Amb el nostre comerç, ara més"
Creació de la imatge identitària
"Quart, terra que inspira"
Foment de la connectivitat digital per a empreses i autònoms a través de tres
jornades formatives
Foment de l'especialització del sector hostaler a través dels dos monogràfics
relacionats amb el vi i la cervesa
Ampliació de les terrasses dels establiments hostalers del municipi
Creació d'una bossa tèxtil amb la imatge d'identitat municipal per fomentar
l'eliminació de bosses d'un sol ús
Reinvertir els xecs regal de la campanya comercial "Amb el nostre comerç, ara més"
entre els establiments adherits a la mateixa
Fomentar sinergies entre la modernitat i la tradició del món terrisser quartenc creant
per aquest any 2020, una tassa d'infusió única, que cada llar ha rebut la nit de reis

Regidor: Jordi Batlle

Regidoria de Medi Ambient

Actuació de millora dels hàbitats i espècies de la riera del riu Celrè en l’espai natural
protegit de les Gavarres: plantació d’arbres de ribera al pas traginer, realització de
gorgs al riu, elaboració i col·locació de cartells informatius i divulgatius sobre valors
de l’espai, vinculat a ajut de la Generalitat de Catalunya
Millora del camí del suro robat a Montnegre com a vial apte per vehicles d’extinció
d’incendi forestal a Quart, vinculat a ajut de Generalitat de Catalunya
Execució de franja de prevenció d’incendis forestals al nucli urbà de Quart i Palol
d’Onyar
Manteniment de la vegetació de la llera del riu Celrè
Manteniment i poda de l’arbrat de les voreres i parcs i jardins municipals
Neteja de la vegetació de la riera de Palol a Palol d’Onyar
Manteniment i millora de camins públics: actuacions en el ferm dels camins,
desbrossada de marges de vegetació, etc.

Regidor: Miquel Cortés

Regidoria de Medi Ambient

Reposició d’un punt de l’escullera de riera de Palol d’Onyar
Retirada de nius de vespa asiàtica en terrenys o equipaments municipals o d’aquells
indrets on poden comportar un risc elevat per la població
Reposició de tanques de fusta malmeses i noves tanques en diferents punts del
poble: entorn de la riera de Palol d’Onyar, camp de futbol de la Creueta, accés a la
piscina, riera darrera barbacoes, etc.
Actuacions a l'arbrat i marges del riu Celrè i camins municipals per danys produïts
pel Temporal Glòria. Recollida i gestió de nombrosos abocaments de residus en
diferents punts del municipi
Tractament i eliminació de termites a l’escola Santa Margarida de Quart
Estudi d'il·luminació del tram de via verda de la Plaça de la Creueta a la passera de
l’Onyar
Eliminació parcial d’arbres del nucli de Palol d’Onyar que aixequen les voreres i
dificulten l'accés a habitatges
Redacció del projecte conjunt amb el Consell Comarcal de l'aplicació de la recollida
de deixalles porta a porta

Regidor: Miquel Cortés

Regidoria de Salut

Tests serològics per la gent gran i comerços del municipi
Repartiment de mascaretes i gel hidrològic per la gent gran
Repartiment de mascaretes pels nens i nenes del municipi
Voluntariat de mascaretes cosides per dones del municipi
Suport logístic i difusió de la campanya de vacunació de la grip en col·laboració amb
el Consultori de Quart
Suport logístic i difusió de les campanyes de donació de sang en col·laboració amb
el Banc de Sang
Informació periòdica de la situació de la COVID-19 al municipi
Millora de les mesures de protecció contra la COVID-19 en els punts amb més risc de
contagi en col·laboració amb altres regidories
Recerca d'eines i metodologies que permetin reduir al màxim possibles contagis de
COVID-19 en activitats organitzades per l'Ajuntament

Regidors: Gemma Borgoñoz i Josep Roura

Regidoria de d'Acció
Social i Igualtat
Justificació davant del Ministeri d'igualtat de l'import de subvenció rebut del "Pacto
de Estado Contra la Violencia Machista"
Tràmits administratius amb el Banc dels Aliments per sol.licitar l'ajut d'aliments i
actualització del llistat d'usuaris/es
Canvi de denominació de la regidoria de Serveis Socials per la d'Acció Social
Lectura dels manifestos institucionals en dates commemoratives: 25N (dia contra la
violència envers les dones), 8M (dia internacional de les dones) i 17M (dia
internacional contra la LGTBfòbia)
Confecció dels flyers de la programació del "Mes de la Dona", presentació dels actes
al museu de la terrissa i organització de la performance
"Gèneres en equilibri". Grup de teatre Les Loles
Organització junt amb l'associació Amb Ulls de Dona, de la xerrada "Apoderament de
la dona, la càrrega mental femenina i gestió de les emocions"
Adhesió a la campanya "Diposita aquí el teu masclisme", de l'ICD
Tramitació de 6 ajuts socials municipals.

Regidora: Sílvia Vidal

Regidoria d'Educació, cultura i
festes
Dotació a les dues escoles de primària i a la Llar d’infants material de neteja i
desinfecció per iniciar del curs amb seguretat davant la COVID-19
Augment de les hores del servei de neteja als diferents equipaments educatius i
esportius
Suport de la brigada a la sortida esglaonada de l’escola Santa Margarida
Cessió del Local Social a l'escola Santa Margarida per complir amb el protocol
d’acollida matinal, menjador i d’esbarjo, amb el servei de neteja corresponent a cada
franja horària
Participació en la Taula Comarcal d’Esports coordinada pel Consell Esportiu del
Gironès amb la finalitat d’interpretar les mesures de seguretat per igual amb els
diferents municipis del Gironès i Salt
Participació en reunions telemàtiques setmanals amb les entitats esportives que
utilitzen el Pavelló i el Local Social amb la finalitat de coordinar les reserves per
setmanes, anunciar les noves mesures i conèixer la situació de benestar cada una
Disposició per resoldre dubtes i comunicar qualsevol afectació del desenvolupament
d’activitats de les entitats, associacions i escoles

Regidora: Vanesa Larramendy

Regidoria d'Educació i festes

L'any 2020 ha estat molt difícil poder realitzar festes i activitats. Malgrat això, s’ha fet
tot el possible per organitzar-ne alguna com l’hora del conte i les activitats de Nadal.
S’ha treballat per poder donar seguretat als participants respectant les mesures
dictades per les autoritats.

Adhesió al Projecte Educació 360, un projecte comunitari d’iniciativa educativa,
social i política que proposa que el model educatiu promogui i integri els
aprenentatges i l’educació que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de
les persones, connectant l’escola, famílies i tots els recursos i actius de la comunitat.
L’Ajuntament assumeix un rol facilitador i de coordinació que vincula sectors i
agents diversos.

Regidora: Vanesa Larramendy

Regidoria d'Obres, Serveis i
Urbanisme
Fase 1 substitució dels murs del camp de futbol per nous murs de formigó armat
Arranjament d’un tram d’escullera davant de l’escola Santa Margarida
Formació de base de formigó i instal.lació d’una escultura i projector al carrer
Modeguer s/n
Substitució del revestiment i la base d’aquest de la piscina municipal de Quart
Reforma parcial interior de l’edifici de l’Ajuntament
Execució d’una escomesa de sanejament d’aigües residuals al carrer Roure de Palol
d’Onyar
Millora del camí del suro robat per a fer-lo apte per a vehicles d’extinció d’incendis
Substitució d’un interceptor al carrer pujada de l’església
Obres de reparació dels desperfectes provocats pels aiguats de la borrasca Glòria
Fase 2 substitució dels murs del camp de futbol per nous murs de formigó armat
Execució d’un ressalt al carrer del tren
Millora de la senyalització vertical del carrer de l’estació
Obra civil per a la millora de la xarxa d’abastament públic al carrer pujada de
l’església.

Regidor: Miquel Cortés

Regidoria d'Entitats

Voluntariat de trucades durant la pandèmia a la gent gran amb seguiment i
cooperació amb regidora d'acció social, Silvia Vidal
Nou calendari d'activitats per les entitats
Suport logístic per a la Marató de TV3 al municipi
Reunions periòdiques amb diferents entitats per la valoració de la situació
Augment de la neteja dels equipaments municipals a causa de la pandèmia de la
Covid-19
Concessió de les subvencions 2020 a les entitats municipals
Redacció de criteris per a les subvencions a entitats 2021 adaptats a la situació
actual
Enviament d'informació d'interès per a les entitats dels diferents canvis normatius
degut a la Covid-19

Regidors: Gemma Borgoñoz i Arnau Benac

Regidoria d'Hisenda

Control d’ingressos i despeses
Congelació dels impostos
Auditoria dels rebuts i ingressos
Coordinació amb el Xaloc

Regidor: Narcís Mas

Regidoria de Joventut

Continuació del programa Brigada Jove
Continuació dels cursos subvencionats de monitoratge, amb la novetat de dues
places de director/a
Continuació amb el Punt d’Informació Juvenil
Subvenció d’un 50% de la targeta de 10 viatges ATM
Premis Josep Mascort al millor treball de recerca i al millor expedient de batxillerat
Aprovació del nou Pla Local de Joventut 2020 – 2023
Cursos d’estètica i perruqueria
Contractació en pràctiques de joves del Programa de Garantia Juvenil
Tardes Joves
Aula d’estudi els dijous a la tarda
Activitats mancomunades amb el Consell Comarcal

Regidor: Samuel Lado

Regidoria de Gent Gran

Dinar d'any nou
Celebració del carnestoltes 2020
Represa progressiva d’activitats després de la primera onada de la pandèmia

Regidora: Gemma Borgoñoz

Regidoria de Governació,
Seguretat i Cultura
Coordinació de totes les regidories i responsabilitat financera de l’ens
Organització de l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament
Vetlla del benestar municipal i la seguretat de tots els veïns i veïnes del municipi
Anàlisi de la seguretat ciutadana i iniciació del projecte de càmeres municipals
Programació activa i atractiva d’activitats culturals per a totes les edats
Col·laboració amb les administracions comarcals per a la realització d’activitats
culturals conjuntes

Regidor: Carles Gutiérrez

