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grups municipals
Un curs més s‘obrirà convocatòria per poder
sol·licitar beques de menjador per al nou curs 2016/2017.
Fins el dia 27 de maig es podrà presentar la documentació
necessària. Aquest procediment és el que any rere any es segueix i en què tant la valoració com la resolució es fan a través del Consell Comarcal del Vallès Occidental, fent de gestors de la part del pressupost que la Generalitat de Catalunya
destina per a la comarca.
Com que les peticions i alumes són nombroses, moltes vegades no totes són acceptades i algunes famílies es poden
quedar sense ser becades.
Per poder donar el màxim de solucions, per segon curs consecutiu, des de la Regidoria de Serveis Socials, es destina una
partida per poder revalorar les peticions i arribar a cobrir la
majoria de demandes.
També es complementen les ajudes fins al 100% en alguns
casos.
Aquest és un dels molts exemples en què es demostra que
caminem per aconseguir la igualtat entre tots i totes.

L’estat espanyol ha iniciat una deriva jurídica erràtica
sense precedents. Aquests dies hem sentit com han prohibit l’exhibició d’estelades a la final de la Copa del Rei
d’Espanya, esdeveniment on també s’està estudiant si és
delicte xiular l’himne de l’estat. A vegades aquestes notícies ens poden quedar lluny. Però ara ens ha tocat a nosaltres. Una sentència d’un tribunal obliga a l’Ajuntament
d’Ullastrell a “col·locar (ondear) la bandera española en el
balcón del consistorio y en todas las dependéncias municipales“. Ullastrell, els seus veïns i representants polítics s’han
expressat en diverses ocasions, i amb àmplies majories, a
favor de penjar les banderes que més representen els interessos i sentiments dels mateixos. Tot i així, l’estat espanyol
insisteix, com en el tema de les estelades o les xiulades,
o les més de 30 lleis suspeses, en imposar la seva lògica
repressora a l’anhel de llibertat del poble català.

GRÀCIES JAUME!

Recursos humans o manca de recursos.

Extracte del text que Miquel Puig va llegir en l’últim ple
del Jaume com a regidor de l’Ajuntament d’Ullastrell, el
25/07/2012:

No deixa de sorprendre’ns últimament els constants canvis
de personal laboral a les ordres de l’equip de govern.
Ja hem denunciat els canvis en els serveis tècnics i ara estem
immersos altre vegada a diferents canvis en el lloc més important dins el funcionament del nostre Ajuntament, el de
Secretàri/a-Interventor/a.
També corren rumors, o no tans rumors, de canvis a les
dependències de la Llar, amb propostes d’acomiadament
pel mig.
Sempre el tema de manca de recursos o “d’optimitzar recursos” que li agrada tant a l’alcalde és l’excusa del govern.
Però sincerament creiem que més que falta de recursos
també hi ha un tema de recursos humans que no ho porten
massa bé. El tracte humà i les relacions laborals és una assignatura pendent del nostre govern.
Però clar…… si dos de cada tres ullastrellencs ho vol així.
Creiem que aquest càlcul aritmètic no compte quan parlem
de persones.

“Un llarg viatge com a regidor i Alcalde, que avui arriba a
la seva fi, i que va començar fa a prop de 30 anys. Com bé
saps, sóc fill de modista, et dic això, perquè com nosaltres,
la modista deixa el vestit tallat i el fa acabar pels seus aprenents, sota la seva supervisió, aquest vestit l’acabarem
entre tots. En nom dels companys de partit no volíem
deixar passar la oportunitat d’agrair-te tots aquests anys
de dedicació i feina ben feta per Ullastrell. Gràcies per la
feina impagable, gràcies per ser el pal de paller, gràcies
per ser un polític discret, afable i sobretot amb una talla
institucional i política que deixa el llistó molt alt. Marxes
sense fer soroll, tal com vas arribar, sense reconeixements,
ni demanar res a canvi.”
Descansa en pau, Jaume.

TRANSPORT PÚBLIC

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament
Biblioteca Josep Massagué
CAP - Consultori mèdic
CAP - Cita mèdica
Casal Cultural - Administració
Casal Cultural - BAR
CEIP - Escola Serralavella
Llar d’Infants - El Cucut
Recollida domicili mobles i poda
Emergències

93 788 72 62
93 730 44 38
93 730 44 48
93 738 40 30
687 87 45 13
93 733 10 51
93 788 65 66
93 730 42 69
902 464 465
112
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Subscriu-te al
Butlletí Electrònic
setmanal!

· Mail: ullastrell@ullastrell.cat
· Twitter: @ajullastrell
· Facebook: www.facebook.com/ajuntamentullastrell

