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conVenis per a entitats locals per
recursos municipals
En un pas més per regularitzar la relació de les entitats locals amb
l’Ajuntament ara tocava posar ordre en el tema de l’ús compartit
d’espais i altres recursos municipals. En el passat ple de juliol es
va aprovar el text general que regirà aquests convenis. Aquests
documents han de servir per establir relacions segures entre les
entitats i l’Ajuntament. Properament s’aprovaran els convenis de
forma particular segons sigui cada cas.

creació d’una noVa plaÇa de tÈcnic
a l’aJuntament
El passat ple de juliol es va aprovar la creació d’una plaça i
les bases per a la seva provisió, per a un t
tècnic/a de Cultura i
Dinamització Juvenil.
És una plaça a jornada complerta. Aquest lloc de treball pretén
ser una aposta ferma per al desenvolupament de les àrees de
Cultura i Joventut i per seguir dotant de recursos a l’Ajuntament.
En termes generals és una oferta de feina que portarà a terme
tasques de dinamització juvenil (Espai Jove) així com la gestió i
programació cultural del municipi.
Qui estigui interessat en optar a aquest lloc de feina, pot consultar la web municipal on en uns dies es penjarà l’anunci de la
plaça una vegada estigui oficialment convocada.

Consulta totes les convocatòries de feina,
borses de treball, concursos, resultats,
anuncis, licitacions,...
al tA
t uLEr D’AnunCIS de la web municipal

www.ullastrell.cat

mosQuit tiGre
Estem a mitja campanya de la prevenció del mosquit tigre, recordeu que si teniu presencia del mosquit o sabeu d’alguna zona on
n’hi hagi és indispensable que truqueu a l’ajuntament i ho feu
saber per tal que el tècnic especialitzat vingui a mirar-ho i fer el
tractament adequat.
El mosquit tigre deixa les seves larves i ous en qualsevol massa
d’aigua petita estancada com gerros, plats de testos, cubells,
safareig,... en àrees exteriors properes a la presència humana.
Per això, la mesura més eficaç per evitar-ne la proliferació és
eliminar els llocs amb aigua on creixen.
Tingueu especial cura que
no quedin objectes que
puguin acumular aigua
de pluja al vostre jardí,
terrassa, finestra,.. si marxeu de vacances. Evitareu
trobar-vos la desagradable
presència del mosquit tigre
a la tornada i que molesti
als vostres veïns.

entitats
club de Futbol ullastrell
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Grups municipals

Juguem, gaudim i millorem la serra
El govern, juntament amb la col·laboració de l’Esplai 100
bambes han proposat la recuperació del joc al carrer durant els divendres d’estiu. Volem potenciar el joc, sí. Però
també volem recuperar aquell esperit de sortir a la nit, de
trobar-se, de créixer entre amics aprofitant els avantatges
del nostre poble. I ho hem proposat a la Serra, espai que
creiem que ha de ser el centre neuràlgic del municipi, pel
comerç, per l’activitat, pel passeig i sobretot perquè es
converteixi en un espai de cohesió social.
Per això creiem que el tram central de la Serra s’ha de convertir en un espai amable i amistós entre vehicles i vianants. En pocs mesos començaran les obres de millora que
canviaran per sempre la fisonomia de l’indret.
Mentrestant, podrem seguir gaudint de la Serra un cop
més a la propera Festa Major!

Aquest darrer ple de juliol probablement ha sigut el ple
amb més contingut polític de la legislatura. Entre d’altres
projectes, es va portar a aprovació el Planejament Urbanístic, que marcarà les línies estratègiques del poble d’ara a
20 anys vista. També les bases que han de servir per a adjudicar els pisos de l’escola vella per als joves. El Reglament
que definirà els convenis amb les diferents entitats del municipi. Encara ens queda per gaudir la Festa Major, que un
any més estarà plena de moltes i diferents activitats que de
ben segur viurem plegats. Agafem forces durant les vacances per encarar l’inici de curs amb ganes i nous projectes,
amb la licitació de les obres de millora de la Serra com a
prioritat per l’accessibilitat i convivència de totes les veïnes
i veïns. Amb moltes ganes de continuar treballant, us desitgem molt bones vacances i una gran Festa Major!!!!

Bon estiu i Bona Festa major a tothom!

busquem noies de 6 a 18 anys

que vulguin jugar a futbol en un bon ambient
com el C.F. Ullastrell!!
Categories:
Juvenil-cadet
infantil
aleví
benjamí
prebenjamí

1999-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011

Si t’atreveixes posa’t en contacte amb el Club
al telèfon 638.597.125
o per mail a cfullastrell@hotmail.com

s’Ha Fet Justicia
El 2013 l’Ajuntament d’Ullastrell amb ERC i PSC al govern,
presenta una querella criminal contra Jaume Rodó, Xavier
León, Ignasi Estrella i Claudi Puig per prevaricació i malversació de cabals públics en l’adjudicació de la redacció del
Pla Urbanístic Municipal.
El desembre de 2015, el Jutjat d’instrucció núm. 4 de
Terrassa acorda el sobreseïment provisional i l’arxivament
del cas, per no trobar-hi indicis de delicte.
L’abril de 2016, l’Ajuntament d’Ullastrell amb ERC i PSC
al govern, presenta recurs contra la decisió del Jutjat de
Terrassa.
El juny de 2017, l’Audiència provincial de Barcelona
desestima el recurs presentat per l’Ajuntament i arxiva el
cas definitivament. La llàstima és que el Jaume no ho ha
pogut viure...
S’ha fet justícia, com no podia ser d’altra manera i el jutge
així ho ha determinat. Ens preguntem què ha costat a les
arques municipals aquesta persecució judicial en nom de
l’ajuntament.
Us desitgem passeu una molt bona FESTA MAJOR 2017.

tenim seGuretat Viaria
a ullastrell??
El passat dia 23 de febrer, es va fer a l’Ajuntament una reunió
informativa sobre la seguretat viària de la carretera que creua
el poble. Aquesta es va fer a “bombo i platillo”, amb els membres del govern i fins a 4 membres de la Diputació de Bcn.
Una vintena de persones els interessats.
Fins a 6 propostes es van presentar per tal de millorar el tram.
Fem recordatori breu: Els interessats podeu mirar web
Municipal, noticia del 24 de febrer:
Rotonda a la Lleonart.
Plaça al Padró amb pas de vianants
Aparcament Casal
Pas de vianants Casal.
Jardí de Can Gras
Cruïlla Carrer Oliveres amb Crta Olesa.
6 actuacions que es tenien que dur a terme per la seguretat
viària a Ullastrell.
Això sense tenir en compte la gran obra de la corba del
Jampau, actualment parada.
De les 6 actuacions, passats més de 5 mesos, tan sols una
“xapusilla” al Padró. Res a veure amb la proposta feta.
NO interessa la nostra seguretat?? Tenim altres preocupacions?? No tenim diners??

