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EDITORIAL
100 dies des del canvi
Durant el mes d'agost vam aprofitar per

La veritat és que sempre m'havia preguntat
d'on venia l'expressió "primers cent dies de govern".
Per què precisament cent? I per què no vuitanta o

començar les

obres

de

reforma

del

pavelló

dos-cents? Doncs sembla que fou el polític americà

aprovat per l'anterior equip de govern, però que

Franklin D. Roosevelt el primer que va emprar el

calia posar en marxa. Entre les actuacions que es

terme allà pels anys 30 del segle passat. I des

van a dur a terme estan la reparació de les goteres

d'aleshores es considera eixe període de cent dies
com l'adequat per a començar a fer valoracions d'un

del sostre i la reforma dels vestidors i sanitaris,
remodelacions que calia fer urgentment. Per la seva

nou govern.
Ara em toca a mi valorar com han sigut estos
primers dies de l'equip de govern que encapçale.
He de reconèixer que els primers dies no van ser

banda, també hem aprofitat per fer tasques de
manteniment a l'edifici de l'escola que venien
reclamant-se a l'Ajuntament des de ja feia temps.
Pel setembre vam celebrar el primer ple ordinari

fàcils. El traspàs de poder no va ser precisament

on vam aprovar el reglament de Participació

exemplar o, millor dit, no va ser. Encara que jo

ciutadana, una eina que servirà per mantindre un

portava ja quatre anys com a portaveu de l'oposició,

contacte directe amb les associacions i els veïns del

hi havia molts assumptes que desconeixia i que ni

poble per tal d'escoltar les seves necessitats i

tan sols se'ns havien anomenat mai. He d'admetre

propostes de millora. Esperem que este reglament

que no m'ha agradat mai aquella expressió de

servisca per augmentar la participació de tots en la

"l'herència rebuda" que tantes vegades s'ha usat
com a justificació. Per tant, no seré jo qui la gaste,
perquè si el poble ens ha triat no és per a queixar-

gestió municipal i junts millorar el municipi. A més,
en la sessió plenària també es va aprovar la
constitució del Consell Agrari que feia temps que no

nos sinó per governar, és a dir, per prendre

es reunia.

poliesportiu, a partir d'un projecte que ja va ser

Finalment, comentar també la feina que no es

decisions.
Fent un repàs de manera cronològica, entre les

veu per modernitzar la gestió de l'Ajuntament. Per

primeres mesures preses destaca l'aplicació de
l'ordenança fiscal relativa als passes de la piscina i
el fet de controlar-ne l'aforament màxim. Vam rebre
algunes crítiques i entenem que els canvis són

posar tan sols un exemple, hem incorporat eines
com el correu electrònic corporatiu i estem
treballant en la implantació d'una nova plataforma
que permetrà l'obertura d'una veritable seu

difícils, però simplement aplicàvem el que dicta la

electrònica en les pròximes setmanes. Totes estes

legislació vigent.

mesures són simplement algunes de les propostes

A principis de juliol vam organitzar uns tallers

que portàvem als programes electorals de les dues

d'estiu per als xiquets del poble gràcies a la

formacions que formem l'equip de govern i que hem

col·laboració d'un equip de voluntaris, als qui vull

començat ja a aplicar. Poc a poc intentarem dur a

donar públicament les gràcies perquè sense ells no
haguera sigut possible. Pel que fa a les festes
populars i patronals, vam oferir la nostra total
col·laboració als festers que portaven tot un any

terme la resta de propostes i per fer-ho disposem
encara dels propers quatre anys, no solament
d'estos cent dies.

organitzant-les. No hi hagué incidents destacables i,

Pere Campos i Giménez

en este cas, eixa és la millor notícia possible. És

Alcalde de Quartell

cert que hi ha qui ha volgut crear polèmiques en
relació a la no presidència d'actes religiosos, però al
Ple ja vam explicar el perquè de la nostra posició.
Entenem que no correspon la presidència d'este
tipus d'actes a l'alcalde o als regidors, els quals
poden –segons les seves conviccions– participar
com qualsevol altre veí que ho desitge.
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PRESENTACIÓ
Després que en 2008 es publicara la
segona i última edició del BIM de Quartell, el
butlletí torna ara per quedar-se. La present
publicació trimestral torna amb l’objectiu de
convertir-se en una eina de comunicació
periòdica entre els veïns de Quartell i el seu
Ajuntament.

La seua funció fonamental serà informar
als ciutadans de la gestió municipal, dels
actes i activitats organitzades al poble, així
com donar veu als tres grups municipals. En
definitiva, el nou BIM pretén ser un nou espai
de comunicació per donar visibilitat a tot allò
relacionat amb Quartell.

EL BAN
ACORDS DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 8 DE JULIOL DE 2015
► Aprovat per unanimitat l’inici de
l’expedient per a l’elecció del Jutge de
Pau.

► Aprovada per unanimitat la periodicitat de
les sessions plenàries.
El 3r dimecres de cada mes, excepte agost, a les
21h.

► Aprovades per unanimitat les Festes
locals 2016.

► Aprovades per 4 vots a favor (PSPV—
Compromís i EUPV) i 4 abstencions (PP) les

Dilluns 4 d'abril (Sant Vicent Ferrer) i el 26 de
desembre del 2016 (segon dia de Nadal).

retribucions de l’Alcaldia. L'alcalde es va

abstindre de participar en la votació.

► Aprovada per unanimitat l'adhesió al
portal de transparència del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.

L’alcalde tindrà una dedicació parcial equivalent a
un terç de jornada amb una retribució de 650 euros

És un servei web gratuït que ofereix el Ministeri,
gràcies a un Conveni amb la FEMP. Així és
complirà amb la Llei 19/2013 d'Accés a la
Informació Pública, Transparència i Bon Govern.

bruts al mes, xifra inferior al màxim que marca la
Llei. L’horari laboral serà de 8 a 9 hores de dilluns a
divendres, excepte el dimecres que serà de 8 a
14:30 hores i de 16:30 a 18:30 hores.

► Aprovada per 5 vots a favor (PSPV–
Compromís i EUPV) i 4 vots en contra (PP) la
moció presentada pel Grup Socialistes—
Compromís
sobre
l’assistència
de
l’alcalde i els regidors a actes religiosos.

► Aprovades per unanimitat les retribucions
dels regidors.
Consistirà en 70€/regidor per assistència a Ple, i
35€/regidor per assistència a Comissió, percebent
com a màxim la quantitat de 70€/dia cada regidor.

ACORDS: 1. L'alcalde i els regidors de l'Ajuntament
de Quartell no representaran a la Corporació en
actes de caràcter religiós; 2. En el cas que
participen, ho faran a títol personal i no ocuparan
llocs de presidència de l'acte.

► Aprovada per 5 vots a favor (PSPV–
Compromís i EUPV) i 4 abstencions (PP) la
modificació pressupostària per separar la
partida d’alcalde i regidors.

►Altres punts del ple:
→ Nomenament dels Tinents d’alcalde i
Tresorer.
→ Donar compte de les delegacions
específiques.
→ Nomenament
de
representats
en
organismes col·legiats.

Fins ara hi havia una mateixa partida pressupostària
que

contemplava

les

retribucions

d'alcalde

i

regidors. A partir d’ara els dos conceptes estaran en
partides separades.

► Aprovada per unanimitat la constitució de
les comissions informatives.
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EL BAN
ACORDS DEL PLE ORDINARI DEL 16 DE SETEMBRE DE 2015
► Aprovat per unanimitat el reglament de
Participació Ciutadana.

► Aprovat per unanimitat el compte general
2014, amb un romanent de tresoreria positiu.

► Aprovada per unanimitat l'adhesió a la
tarifa simplificada de la SGAE

► Aprovada per 5 vots a favor (PSPV–
Compromís i EUPV) i 4 en contra (PP) la
constitució del Consell Agrari Municipal.

Segons indica el conveni de la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) amb
la SGAE el cost anual és de 1.688 € anuals.

ACORDS DEL PLE ORDINARI DEL 21 D’OCTUBRE DE 2015
► Aprovada per unanimitat la constitució
del Consell de la Joventut.

► Aprovada per unanimitat la designació
del Jutge de Pau.

► Aprovada per unanimitat la devolució als
funcionaris de la paga extra del 2012, i els
dies addicionals per assumptes particulars i
de vacances.

Titular: Vladimir Cayo Vilar.
Suplent: Pilar Herrera Gil.

► Aprovada per unanimitat la modificació
de la festa local per al 2016.
En lloc del 26 de desembre (festiu autonòmic), el
festiu local serà el divendres 18 de març.

► Aprovat per unanimitat el període mitjà
de pagament a proveïdors del 3er
trimestre del 2015, establert en 10,71 dies.

► Aprovada per 5 vots a favor (PSPVCompromís i EUPV) i 4 abstencions (PP) la
moció presentada per EU demanant al
govern de l'Estat l'adopció de mesures per
fer front al problema de l'atur.

► Aprovada per unanimitat la fiscalització del
pla d'ajust del fons de finançament a
proveïdors del 2012.
► Aprovat per unanimitat el compte general
2014 de manera definitiva.

ESPECIAL: La corporació municipal
COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
Comissió Especial de
Comptes i Comissió
Informativa Permanent
d'Hisenda i Economia
PSPV–Compromís:
○ Pere Campos (President)
○ Lluís Beltrán
Partit Popular:
○ Iván Villalba
○ Mario Cuenca
Esquerra Unida:
○ Vicent Arlandis

Mesa de Contractació
PSPV–Compromís:
○ Pere Campos (President)
○ Lluís Beltrán
Partit Popular:
○ Iván Villalba
○ Rosabel Gaspar
Esquerra Unida:
○ Vicent Arlandis

Comissió d'Urbanisme i
Mobilitat, Agricultura i Medi
Ambient i Assumptes
Generals
PSPV–Compromís:
○ Lluís Beltrán (President)
○ Pere Campos
Partit Popular:
○ Mario Cuenca
○ Rosabel Gaspar
Esquerra Unida:
○ Vicent Arlandis

Comissió d’Educació,
Joventut i Participació
ciutadana
PSPV–Compromís:
○ Helga Torrente (Presidenta)
○ Pere Campos
Partit Popular:
○ Iván Villalba
○ Fina Furió
Esquerra Unida:
○ Vicent Arlandis

Comissió de Cultura,
Festes i Esports

Comissió de Sanitat, Salut
Pública i Serveis Socials

PSPV–Compromís:
○ Sergi Diego (President)
○ Helga Torrente
Partit Popular:
○ Rosabel Gaspar
○ Fina Furió
Esquerra Unida:
○ Vicent Arlandis

Esquerra Unida:
○ Vicent Arlandis (President)
PSPV–Compromís:
○ Helga Torrente
○ Lluís Beltran
Partit Popular:
○ Mario Cuenca
○ Fina Furió
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REPRESENTANTS
EN ORGANISMES
COL·LEGIATS
Mancomunitat de Les Valls:
Pere Campos
Lluís Beltrán
Consell Escolar:
Helga Torrente
Pere Campos (suplent)
Consorci de Residus:
Pere Campos
Vicent Arlandis (suplent)
Consorci d'Aigües:
Lluís Beltrán
Vicent Arlandis (suplent)
Consorci de Bombers:
Helga Torrente
Pere Campos (suplent)
Xarxa de Municipis cap a la
sotenibilitat:
Helga Torrente
Pere Campos (suplent)
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ESPECIAL: La corporació municipal
El passat 13 de juny de 2015 es va constituir la nova corporació municipal de Quartell. El
plenari estarà constituït durant esta legislatura per 4 membres del grup Socialistes-Compromís,
4 del grup Partit Popular i 1 del grup Esquerra Unida.
Per la seua banda, el nou equip de govern estarà format pels integrants dels grups
Socialistes-Compromís i Esquerra Unida. Encara que no era necessari per als primers este
pacte per formar govern, les dues agrupacions han decidit unir forces per treballar junts i millorar
en tot el possible el municipi durant els pròxims 4 anys.

Pere Campos Giménez
Alcalde

pcampos@quartell.es
Els membres de la nova corporació municipal el passat 13 de juny de 2015

Lluís Beltran Queralt

Iván Villalba Parra

1er Tinent d’alcalde i Portaveu
Grup Socialistes-Compromís

Portaveu Grup Partit Popular

Promoció Econòmica i Turisme;
Urbanisme i Mobilitat; Agricultura i
Medi Ambient.
lbeltran@quartell.es

ivillalba@quartell.es

Helga Torrente Marco

Rosabel Gaspar Pérez

2a Tinent d’alcalde
Educació, Joventut, Protecció
Ciutadana i Participació Ciutadana.

htorrente@quartell.es

rgaspar@quartell.es

Sergi Diego Queralt

Fina Furió Ocaña

3r Tinent d’alcalde i Tresorer
Cultura, Festes i Esports.

sdiego@quartell.es

jfurio@quartell.es

Vicent Arlandis Royo

Mario Cuenca Medina

Portaveu Grup Esquerra Unida
Sanitat, Salut Pública, Serveis
Socials i Participació Ciutadana.
mcuenca@quartell.es

varlandis@quartell.es
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PARLEM DE XIFRES
ESTAT PRESSUPOSTARI AJUNTAMENT QUARTELL
LIQUIDACIÓ
2014

PRESSUPOST
2015

ESTAT
16/06/2015

ESTAT
30/09/2015

1.509.073,15 €

2.018.000 €

459.519,93 €

936.488,65 €

1.267.643,16 €

1.722.000 €

431.216,73 €

888.694,33 €

1.086.892,63 €

1.454.350 €

417.077,11 €

765.528,07 €

Despeses de personal

543.290,39 €

583.000 €

211.068,67 €

376.871,72 €

Despeses corrents

466.093,51 €

738.000 €

191.285,00 €

355.383,32 €

Interessos

33.529,31 €

80.000 €

5.770,91 €

11.153,52 €

Transferències corrents

43.979,42 €

53.350 €

8.952,53 €

22.119,51 €

180.750,53 €

267.650 €

14.139,62 €

123.166,26 €

180.750,53 €

267.650 €

14.139,62 €

123.166,26 €

241.429,99 €

296.000 €

28.303,20 €

47.794,32 €

241.429,99 €

296.000 €

28.303,20 €

47.794,32 €

1.517.043,73 €

2.018.000 €

165.886,98 €

376.493,42 €

1.517.043,73 €

2.017.000 €

165.886,98 €

376.493,42 €

1.402.824,47 €

1.566.000 €

146.776,98 €

301.207,45 €

Impostos directes

876.087,11 €

836.000 €

5.467,87 €

12.073,04 €

Taxes i altres ingressos

212.539,89 €

291.900 €

24.268,59 €

59.751,12 €

Transferències corrents

314.015,87 €

428.100 €

116.991,37 €

229.334,14 €

181,60 €

10.000 €

49,15 €

49,15 €

114.219,26 €

451.000 €

19.110 €

75.285,97 €

0€

1.000 €

0€

0€

114.219,26 €

450.000 €

19.110 €

75.285,97 €

0€

1.000 €

0€

0€

0€

1.000 €

0€

0€

TOTAL DESPESES
OPERACIONS NO FINANCERES
Operacions Corrents

Operacions de Capital
Inversions

OPERACIONS FINANCERES
Passius financers

TOTAL INGRESSOS
OPERACIONS NO FINANCERES
Operacions Corrents

Ingressos patrimonials
Operacions de Capital
Cessió de terrenys
Transferències de capital

OPERACIONS FINANCERES
Passius financers

Inversió de 55.183,44 € del Pla d’Inversions de la Diputació
La Diputació de València ha concedit a
l'Ajuntament de Quartell un total de 55.183,44 € a
través del Pla d'Inversions Financerament
Sostenibles.
La principal part d'esta subvenció es dedicarà
a sufragar les obres d'emergència del clavegueram
del carreró de Santa Anna dutes a terme al final de
l'anterior legislatura. Es rebran 27.801,47 € que
serviran per enfortir la situació comptable del
consistori.
Per altra banda, 14.989,64 € es destinaran a
l'adquisició d'una nova caldera de biomassa que
s'instal·larà a l'escola. Este import correspon al 20%

que havia d'assumir l'Ajuntament, donat que l'altre
80% ja venia subvencionat per la mateixa Diputació.
De la mateixa manera, 6.473,93 € s'invertiran en les
obres d'eliminació de barreres arquitectòniques que
han començat recentment. Esta quantitat correspon
al 50% del cost, donat que l'altra meitat està
subvencionada per la Conselleria de Benestar
Social de la Generalitat.
Finalment, els 5.918,40 € restants es dedicaran
a millores en el pou d'aigua potable i a la connexió
del nou dipòsit, que es va instal·lar en 2008, però
que no s'ha utilitzat per problemes amb el sistema
de connexió realitzat al seu moment.
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PARLEM DE XIFRES
01 GENER 2014

31 DESEMBRE 2014

13 JUNY 2015

21 OCTUBRE 2015

625.603€

547.736€

497.301€

477.810€

DEUTE VIU

COMPTES AJUNTAMENT FESTES 2015
TOTAL DESPESES

20.371,51 €

Sopar del poble

3.504,43 €

Quintos del 2015

500 €

Vàters portàtils

1.039,50 €

Barreneros

750 €

Sopar dels anders

427,50 €

Despertà dia Santa Anna

240 €

Flors dia Santa Anna

660 €

Castell dia Santa Anna

2.100 €

Clielca

675,18 €

Grup electrogen

1.265,42 €

Gasoil del grup electrogen

214,09 €

Escenari

847 €

Subvenció Festers 2015

1.401,88 €

Tamasa (melons)

247,73 €

Barracons per a les penyes

2.940,30 €

Publicitat als mitjans de comunicació

805,86 €

Grup de dolçainers Fanalets

650 €

Dolçainers dia Santa Anna

180 €

Grup de danses la Calderona

675 €

Actuació quartet 17 juliol

1.149,50 €

TOTAL INGRESSOS

3.524 €

Sopar del poble

774 €

Barracons de les penyes

COST FINAL

Orquestres
Bous

5.250 €

Arena bous

1.200 €

Banda UM Quartell

4.775 €

Pirotècnia Lluch

3.500 €

Ambulàncies

1.840 €

Assegurança taurina

1.760 €

Llibret

1.710 €

Emboladors

900 €

Albades

600 €

Cavalcada i pernils

800 €

Flors Àngel

300 €

Cor Àngel

200 €

Estampetes Àngel

90 €

Segur cordà

98 €

Teatre Palleter
Nit Rociera
Disfresses i banderes
Església

Cirios Felipo
Carn concurs paelles

300 €
230 €

Holi xopà

133 €

Discomòbil

250 €

Ambulància amb metge

180 €

Medalles
Castells per als menuts i fisioterapeutes
Pantalla
Segur dels corredors

1.234,20 €
199,65 €
484 €
42,35 €
175 €

Botelles d’aigua

211,75 €

Premis

122,43 €

Quiosc

150 €

TOTAL INGRESSOS
Inscripcions dels corredors
COST FINAL

750,20 €
750,20 €
2.714,68 €

1.500 €

TOTAL
DESPESES

47.195,15 €

15.405,48 €
5.533,66 €

JDE Piscines i tractaments
d’aigües

4.234,26 €

Cloragua (clor per a la
piscina)

4.332,29 €

Altres

1.305,27 €

* A esta xifra cal sumar les despeses de personal,
aigua i llum.
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Durada
Subvenció
(1a fase)

15 alumnes
(entre 16 i 21 anys)
i 3 professors
Curs escolar

12.800 €

SALARI JOVE 2015
Personal

Relació laboral

Durada

2 treballadors
(menys 30 anys)
Contracte de
pràctiques
6 mesos

Inici

25 de setembre

Subvenció

11.498.92 €

CONVENI INEM AGRARI
ESTIU 2015

Relació laboral

Socorristes

Entrades

Personal

Personal

PISCINA MUNICIPAL 2015

Passes

PFPB
TALLER PERRUQUERIA

200 €

325 €

TOTAL INGRESSOS

206.042,40 €

1.133,30 €

Premis paella

TOTAL DESPESES *

Subvenció

104 €
94,24 €

16.847,51 €

665,50 €

Camisetes

70 €

3.261 €

Cronometratge amb xip

9 mesos
Novembre de 2015

Inici

150 €

Diversos

3.464,88 €

15 alumnes (+ de 25
anys) i 6 professors

200 €

Berenar xiquets

Vídeo

Durada

521,61 €

Berenar jubilats

Camisetes

Personal

1.200 €

Rams flors

Gasolina Sevilla

TOTAL DESPESES

14.500 €

2.750 €

VOLTA A PEU 2015

TALLER OCUPACIÓ
QUARTELL 4

DESPESES FESTERS 2015

21.268 €
7.790 €
13.478 €

Durada
Inici
Subvenció

20 treballadors

Contracte de durada
determinada
1 mes
3 d’agost

28.058 €

LA DIPU TE BECA 2015
Personal

8 becaris

Durada

2 mesos

Inici

1 de juliol

Subvenció

3.200 €

Cost
Ajuntament

800 €
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G R U P S
SOCIALISTES—COMPROMÍS

PARTIT

Volem abans que res aprofitar

pressupostària, hem pogut fer el

¡GRACIAS!

aquest espai obert per tal d'agrair-

Taller d'Estiu per als xiquets del

Como no podemos empezar

vos públicament la confiança que

poble, amb l'ajuda desinteressada

de

dipositàreu el passat 24 de maig

de voluntaris.

¡GRACIAS!

en nosaltres per constituir el nou

otra

forma

este

escrito,

La gestió i control de l'aigua

A todos nuestros vecinos que

potable és un altre dels puntals de

han seguido confiando en nuestro

El nostre primer pas dins del

qualsevol gestió municipal. En el

partido.

govern municipal s'ha dirigit a obrir

cas de Quartell, la situació és com

palabras,

la porta d'una casa que portava

a mínim lamentable, i és que des

seguiremos trabajando por y para

massa anys tancada, amb les

de fa 7 anys tenim un dipòsit nou

vosotros,

conseqüents

que

sense estar connectat, i per tant,

costumbres

després de 28 anys no resulten

inutilitzat. Des del nou equip de

nuestro pueblo.

fàcils de trencar. Malgrat un

govern municipal hem projectat fer

Nuestra finalidad en el BIM

Ajuntament

sobredimensionat,

la connexió entre els dos dipòsits

será informarles. Nos alegramos

malgrat unes ordenances que

d'aigua del poble, amb l'objectiu de

que el nuevo equipo de gobierno

s'aprovaven als plenaris i no

garantir i

continúe nuestras políticas de

s'acomplien, malgrat tot el que

d'aigua als veïns.

equip de govern.

sinergies

millorar l'abastiment

Aprovechando
les

estas

decimos

defenderemos
y

tradiciones

que
las
de

empleo, Quartell va a iniciar en los

encara no hem pogut canviar;

Al costat d'estes accions, hi

l'equip de govern municipal ha

ha d'altres amb menys impacte i

Empleo,

optat per mirar endavant i treballar

que no es veuen, donant la

desempleados de la población se

de valent per millorar el futur de

sensació que tot es manté igual.

formaran durante 9 meses, gracias

totes i tots.

És per això que us demanem

a la gestión del anterior equipo de

comprensió perquè els canvis es

gobierno.

Estem

treballant

perquè

próximos días su IV Taller de
donde

15

vecinos

Quartell siga un poble dinàmic on

gesten

i

Las cosas no parecen haber

tot

paciència, i fent les coses amb

cambiado tanto en los tres meses

sentit de servei públic.

de gestión del actual equipo de

aquell

que

expressar-se,

vulga
objectiu

puga
que

amb treball,

esforç

perseguix el nou reglament de

gobierno, ya que la continuidad

Participació

També

sigue y es visible pero seguimos

volem garantir la qualitat dels

sin ver “el canvi”, lo cual nos hace

espais d'aprenentatge per a tots.

pensar que “el túnel que oscurecía

En aquest sentit s'ha aprovat la

Quartell tenía más luz de la que

instal·lació de la caldera del CEIP

nos querían hacer ver”.

Ciutadana.

Santa Anna, a més dels treballs

Nunca nos hemos dedicado a

de condicionament de l'edifici i

hacernos publicidad con medios

amb totes les limitacions que ens

públicos ni lo vamos hacer ahora.

imposa

Continuamos al servicio de todo el

la

llei

d'estabilitat
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M U N I C I P A L S
POPULAR

ESQUERRA UNIDA

pueblo y nos ofrecemos a ser su
voz en el ayuntamiento y así
transmitir sus propuestas y sus
quejas.

No

por

hacer

más

publicidad se es mejor pero SI
estando siempre al servicio de los
vecinos. Estamos “convencidos”
que este BIM será informativo y no
un vehículo propagandístico.
Escrivim i escriurem aquestes
paraules en castellà per a que
siguen de la màxima difusió per a
tot el poble de Quartell i així que tot
el món ens entenga. Volem deixar
clar que defensem la nostra
llengua, el valencià, però la nostra
finalitat en el BIM és la màxima
difusió de la informació.
Quedem a la seua disposició.
GRÀCIES.

popularsquartell
popularsquartell
(@ppquartell)

Aprofitant aquesta nova
finestra de comunicació creada
per l'Ajuntament de Quartell.
El grup municipal d'Esquerra
Unida de Quartell saludem a tots
els veïns i veïnes de Quartell.
Com ja vaig dir en la presa de
possessió, després dels resultats
electorals que van donar la victòria
al grup PSPV-Compromís, i
encara que no era necessari el
nostre vot per a obtenir l'Alcaldia,
en EU decidirem recolzar al
candidat d'aquesta candidatura i
participar en el govern municipal,
ja que entenem que era la manera
de dur a terme les il·lusions dels
veïns i veïnes de canviar la forma
de governar el nostre poble.
Després de 28 anys de
foscor, estem treballant per fer un
Ajuntament transparent, en el qual
vosaltres com a veïns participeu
en ell.
El grup d'Esquerra Unida hem
assumit la Regidoria de Sanitat,
Salut pública i Benestar social, així
com la Regidoria de Participació
Ciutadana compartida amb Helga
Torrente del grup PSPVCompromís.
Des d’ací estem treballant
amb il·lusió i sentit comú per a
revertir la deriva en què ens
trobàvem amb l’anterior equip de
govern. Ens hem trobat amb
dinàmiques i tics viciats que a poc
a poc intentarem canviar, estem
disposats a treballar amb interés i
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ganes per dur a terme totes les
propostes del nostre programa
electoral.
Vénen temps, encara que
algú s'obstine a fer-nos creure el
contrari, de retallades, de tenebres
i de sofriment per als de sempre,
els treballadors, els agricultors i les
masses populars, amb decisions
que es prenen en el parlament
europeu i ens afecten directament
a nosaltres (TTIP), temps en els
quals es rescata als bancs i
s'abandona als ciutadans, temps
en els quals se'ns demana
austeritat i se celebren prop de les
nostres cases les majors
maniobres militars de l'OTAN, amb
un cost que el govern d'Espanya
diu desconèixer.
Cap canvi vindrà des del sofà,
per a no perdre els drets
aconseguits hem d'eixir al carrer.
Salut i república.

Vicent Arlandis Royo
Portaveu del Grup municipal
Esquerra Unida Quartell

BIM QUARTELL Núm. 3

QUARTELL AL DIA
En marxa les obres al pavelló

En novembre comença el Taller
d’Ocupació Quartell 4

Des de fa unes setmanes s’estan portant a
terme unes obres de remodelació al pavelló
municipal. L’objectiu d’estes actuacions és millorar,
modernitzar i fer més accessibles les pròpies
instal·lacions. Entre les obres destaca el canvi dels
vestidors, la millora de l’accés a discapacitats, així
com la reparació de les goteres, entre altres
aspectes. L’import total d’estes obres és de
71.907,42 €, cost subvencionat íntegrament per la
Diputació. A més, també s’ha demanat mitjançant
una altra subvenció, material esportiu per al gimnàs,
amb l’objectiu d’equipar-lo amb material vàlid per a
la seua utilització.

L'Ajuntament està seguint amb els tallers
d’ocupació que s’havien fet fins ara. El Taller
d’Ocupació 4 s’iniciarà el pròxim mes de novembre
amb 15 alumnes que podran obtenir el títol
d’instal·lació i manteniment de jardins i zones
verdes.
Per la seua banda, els 15 alumnes del
Programa de Formació Professional Bàsica
(PFPB) ja fa setmanes que han començat el taller
per obtenir el títol de serveis auxiliars de
perruqueria.
A més d’estos tallers, com ja ve sent habitual
en els últims anys, durant els mesos de juliol i
agost, 8 joves amb estudis de FP i universitaris van
rebre una beca d’un mes de durada dins del
programa “La Dipu te beca”. I dos joves més han
començat un contracte en pràctiques de sis mesos
dins del programa “Salari Jove 2015”.
Per últim, 20 persones han pogut treballar com
a peons agrícoles un mes durant l’estiu gràcies al
Conveni amb l’INEM per combatre l’atur agrari en el
municipi, de la mateixa manera que s’ha vingut
realitzant en els últims anys.

Neteja de la carretera de Quartell
La Diputació de València va realitzar el passat
mes d’agost unes obres de neteja en la zona
d’accés al poble per la CV-3232, a petició de
l’Ajuntament. L’actuació ha consistit en llevar les
brosses i aquella vegetació que dificultava la
visibilitat als vehicles que entren al poble per la
carretera de Quartell, sobretot en les zones on hi ha
corbes més pronunciades.

Inici del curs escolar 2015-2016 a l’escola Santa Anna de Quartell
129 alumnes començaren el passat mes de
setembre el curs a l’escola Santa Anna de Quartell.
Entre ells, 42 entraren en Infantil (26 xiquetes i 16
xiquets) i 87 ho feren en Primària (44 xiquetes i 43
xiquets).
Entre les actuacions
per millorar el centre
OBRES MANTENIMENT
ESCOLA SANTA ANNA
que s’han dut a terme
SETEMBRE 2015
este estiu destaca la
2 aparells
instal·lació de dos
2.417,58 €
d’aire
aparells
d’aire
condicionat
condicionat (un
a
Treball de
l’aula
de
música
i
un
1.011,44 €
ferreria
altre a l’aula de 1r de
Primària), el canvi de
la il·luminació per llums
leds de baix consum i la donació d’utensilis de cuina
(que es trobaven a una de les cases dels Mestres)
al Menjador escolar. A més, també s’han solucionat
altres desperfectes que demanaven una actuació
urgent com és la reparació de la tanca que separa
el pati d’Infantil i de Primària i obres de millora en
finestres, portes i parets.

Per la seua part, cal destacar que enguany s’ha
augmentat la seguretat durant les hores d’entrada i
eixida dels escolars. El personal de vigilància del
municipi controlarà el trànsit al llarg d’este curs en
tres torns (matí, migdia i vesprada) reforçant així el
servei que s’oferia fins ara.
Un altre aspecte a destacar és la bona
acceptació que continua tenint el Banc de Llibres
creat l'any passat. 121 alumnes han format part
enguany d’este servei que fomenta la
responsabilitat, la cooperació i la solidaritat entre la
comunitat educativa.
Una altra novetat del nou curs ha sigut la
recuperació de les 2 unitats que s’havien suprimit,
tornant així a ser escola completa i augmentant la
representació dels pares, mares i/o tutors en el
Consell Escolar.
Per últim, els alumnes del centre podran fer
este any per primera vegada ball modern i robòtica
com a activitats extraescolars, així com d’altres que
ja s’oferien en anys anteriors com són: gimnàstica
rítmica, aeròbic, música, bàsquet, espai creatiu i
anglès.
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Aprovat el reglament de
Participació Ciutadana

En projecte el nou Consell
Municipal de Joventut

L'Ajuntament de Quartell ha aprovat el nou
reglament de Participació Ciutadana amb la finalitat
de garantir el dret a participar en la gestió i presa de
decisions en l'àmbit municipal. El consistori,
conscient del valor democràtic i de convivència que
genera la participació ciutadana, durà a terme en
els propers mesos la creació i posada en
funcionament d’un òrgan consultiu format pels
empadronats majors de 18 anys del municipi,
encara que també podran sol·licitar l’ingrés aquells
que no ho estiguen.
L’objectiu d’este nou organisme és donar la
paraula al poble i evolucionar cap a una democràcia
participativa, solidària i integradora.

La Regidoria de Joventut està treballant en la
creació d’un Consell Municipal de Joventut que
funcione com un organisme de consulta i
participació dels sectors juvenils de Quartell. De fet,
en el plenari d’octubre ja s’ha aprovat la creació del
citat òrgan. El seu objectiu principal és crear un
espai de trobada i diàleg obert per a tots els joves
de Quartell que estiguen interessats i compromesos
per a desenvolupar polítiques de joventut en el
municipi.
Segons el projecte de creació recentment
aprovat, el Consell estarà format per una
representació de cada grup polític municipal, un
representant de les Associacions Juvenils que
actuen a l’àmbit municipal, un representant de la
Comissió de Festes de l’any corrent i un de l’any
anterior, així com tres joves representatius del poble
que seran elegits en Assemblea General.

Constitució del nou Consell Agrari Municipal
El plenari de Quartell va aprovar el passat 16
de setembre la constitució del nou Consell Agrari
Municipal. Una vegada constituït serà un òrgan
consultiu, d'assessorament i desenvolupador
d'informes i propostes del sector agrícola. El seu
objectiu és canalitzar la participació dels llauradors i
de les seues associacions en els assumptes
municipals relacionats amb activitats agràries. Pel
que fa a la seua representació serà similar a la què
tenia abans de 2012, any en que va ser dissolt, a
excepció dels dos agricultors que eren fins

aleshores nomenats de forma directa per l’Alcaldia.
A més, en el nou Consell també estarà
representada la Cooperativa la Font i hi haurà un
representant únic de tots els pous.
Des del consistori s’aposta per la constitució
del nou Consell Agrari com una plataforma
necessària per intentar revitalitzar el sector agrari,
tan important en la vida del nostre municipi. Des de
l’equip de govern es preveu que este òrgan, una
vegada estiga constituït, tinga major utilitat i
freqüència de reunió que l’anterior.

Actuacions en la prevenció de plagues
Pel que fa als animals domèstics, segons
l’ordenança municipal està prohibit deixar menjar a
l’exterior de les cases per alimentar-los, així com
deixar-los solts pel nucli urbà. També, cal recordar
que els propietaris i propietàries dels animals han
de recollir els excrements que dipositen les seues
mascotes al carrer, en un acte de civisme, higiene i
convivència.
Des del consistori es demana la col·laboració
de tots per respectar les ordenances municipals.
Segons ha volgut remarcat el regidor de Salut
Pública, Vicent Arlandis, “no és més net qui més
neteja, sinó qui menys embruta”.

Des de la Regidoria de Sanitat i Salut Pública
es durà a terme en les pròximes setmanes un
tractament de desparasitació i desinsectació del
clavegueram, a càrrec de l’empresa contractada per
la Mancomunitat. Seguint amb les actuacions en la
prevenció de plagues, durant el mes de juliol es
dugué a terme la campanya de fumigació contra
caparres i puces en totes les zones de passeig
d’animals domèstics. Des de la Regidoria de Salut
Pública es destaca el resultat satisfactori de les
actuacions realitzades a principi d’any, així com la
reducció de rosegadors i la quasi total absència de
panderoles al municipi.
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Tret d’eixida a l’organització de les Festes Quartell 2016
Els quartellers i quartelleres
nascuts l’any 1992 ja preparen
les festes populars i patronals
del pròxim any. Les activitats
celebrades
el
passat
9
d’octubre per als més menuts
del poble van ser el primer acte
organitzat per ells, marcant així
l’inici d’este any de preparació
de les festes del pròxim mes de
juliol.
Després de les primeres reunions amb ells, el
regidor de Festes, Sergi Diego, ha volgut donar
ànims i força als festers del 2016 i ha remarcat que
“tindran el nostre suport durant tot l’any de feina i no
sols quan s’apropen les festes, perquè des de
l’Ajuntament volem estar en contacte amb ells per
recolzar-los i assessorar-los”.

Per la seua banda, des de la Regidoria de
Festes es qualifica les festes del 2015 de tot un èxit.
La nova corporació municipal va reunir-se amb els
festers d’enguany una setmana després d’entrar al
consistori i a falta d’un mes per a l’inici de les
festes. Malgrat el poc temps, els actes van
transcórrer sense cap tipus de problema, als horaris
previstos i sense accidents destacables. “Donem
l’enhorabona als Festers i Festeres del 2015 pel
treball realitzat durant tot l’any que ens ha fet gaudir
a tots d’uns dies plens d’alegria i festa”, ha destacat
Diego. El soroll i l’ambient és multiplica durant estos
dies, per això des de l’Ajuntament també es vol
demanar disculpes als veïns que puguen haver
estar afectats per les molèsties, demanant alhora
paciència, comprensió i col·laboració a tots per
seguir celebrant una vegada a l’any unes festes
fetes entre tots i per a tots.

Més de 40 xiquets i xiquetes han participat en els Tallers d’Estiu 2015
Els Tallers d’Estiu celebrats en juliol van reunir
enguany a més de 40 xiquets i xiquetes del poble
que van participar en activitats gratuïtes de tot tipus.
Del 13 al 17 de juliol i del 27 al 31 de juliol, baix el
lema “Aprendre és cosa de tots, sempre estem a
temps”, els participants de 3 a 12 anys van poder
gaudir amb jocs, activitats de descobriment guiat,
visites als edificis municipals, interacció amb els
veïns i veïnes al mercat i jornades poètiques o
literàries, entre d’altres.
La proposta impulsada per la Regidoria
d’Educació pretenia oferir una programació basada
en criteris de cooperació, col·laboració, respecte,
interculturalitat i joc responsable. Pel que fa al
personal docent, els xiquets i xiquetes van estar a
càrrec de 4 monitors remunerats pel programa “La
Dipu te beca”, un d’ells amb el títol de Monitor de
Temps Lliure. A més, els més menuts van estar
vigilats per sis voluntaris més que van impartir
tallers especialitzats, tots ells coordinats i amb el
suport de la Regidoria d’Educació. Durant les
excursions els alumnes del taller van estar
acompanyats també pels serveis de vigilància del
municipi i van estar sempre baix la supervisió
d’adults i socorristes durant les visites diàries a la
piscina municipal.
Entre les activitats de més èxit en els tallers
d’enguany destaca un flash mob (coreografia

grupal) on els xiquets i xiquetes de la localitat
participaren activament, així com la visita a
l’Ajuntament, on a més de parlar amb l’alcalde,
constituïren el seu propi consistori. El visionat a
l’Auditori dels vídeos gravats durant els tallers posà
punt i final el passat 9 d’octubre als Tallers d’Estiu
2015.

TALLERS D’ESTIU 2015

12

Material (fungibles i
jocs reutilitzables)

209,95 €

1a setmana

47 xiquets/es

Infantil
Primària

21
26

2a setmana

37 xiquets/es

Infantil
Primària

17
20
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La Fira Eco Divertia s’avança enguany al 22 de novembre
L'Ajuntament de Quartell organitza el pròxim
dia 22 de novembre, la Fira Eco Divertia. A l’acte
s'espera la participació d'un gran nombre d'artesans
dels més diversos oficis. La fira estarà oberta des
de les 11h fins a les 19h i estarà ubicada en el
carrer General Abriat, des de la plaça de l'església
fins al Molí Nou.
Durant la jornada el Molí estarà obert de matí de
10h a 14h i de vesprada de 17 a 20h, on es podrà

visitar una exposició de
ceràmica i pintura a càrrec
d’Isabel Llorens, Pepa
Truijillano i Cari Caudet.
Per acabar, a les 19h, a
l'Auditori municipal actuarà la
companyia Pànic Escènic amb
l'estrena de l'obra "On clavem
al mort".

Música, ceràmica, pintura i bous a les exposicions del Molí
Des del passat 8
d’octubre i fins al pròxim 1
de novembre es podrà
visitar al Molí l’exposició
amb el títol “L’emissora de
Quartell, vinils del poble”.
L’exposició té més d’un centenar de discos de
vinil datats entre els anys 50 i els 90, molts d’ells
conservats de l’antiga emissora de Quartell. A més
de ficar en valor els discos trobats a l’Ajuntament,
l’exposició també pretén fer un repàs històric pel
què va ser “La voz de los Valles”, l’única ràdio que
ha tingut Quartell.

Pròximes exposicions
Del 6 de novembre al 8 de desembre hi haurà
al Molí una exposició de ceràmica i pintura, a càrrec
d’Isabel Llorens, de Pepa Trujillano i Cari Caudet,
respectivament.
I per acabar l’any, de l’11 de desembre al 10
de gener, coincidint amb la Setmana Taurina, hi ha
programada una exposició de cartells taurins, que
com ve sent habitual en els darrers anys s’ha
celebrat per estes dates.
L’horari per visitar tant les exposicions com les
instal·lacions del Molí és de 18 a 20h els divendres i
dissabtes i de 12 a 14h els diumenges.

La veu dels nostres poetes ressonà en el 9 d’Octubre
Un passeig poètic de la mà de Vicent Andrés
Estellés, Ovidi Montllor, Carles Salvador o Carles
Cano, entre d’altres, va permetre als veïns de
Quartell viure el seu 9 d’Octubre. Escoltar la veu
dels poetes recitada per xiquetes, joves i adults de
la localitat obria els actes de celebració municipal
del Dia dels Valencians.
El recorregut s’iniciava als jardins de l’entrada
del municipi, amb la dolçaina i el tabal del grup
d’Angel Giménez que definiren rítmicament tot el
deambular pel municipi. Amb dues passades de
Xàquera vella, la dolçaina i el tabal donaven pas als
poemes que impregnaren altres paratges com
l’escola, la plaça de l’ajuntament i el Molí Nou. La
veu dels més menuts declamant poemes de Carles
Cano arrancà els aplaudiments d’un públic
participatiu que volgué acompanyar la celebració
activament, malgrat la pluja.
Amb els versos d’Assumiràs la veu d’un poble i
els compassos de la Muixeranga concloïa l’acte al
Molí de Quartell.
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Fi de la temporada 2015 de la piscina
El passat 13 de setembre es va donar per finalitzada la
temporada de la piscina municipal d’enguany. Un dels temes que ha
creat polèmica este estiu ha sigut la restricció dels passes d’entrada.
Des de la Regidoria d’Esports es vol remarcar que el què s’ha fet és
aplicar l’ordenança municipal que contempla que sols tenen dret al
passes de la piscina a preu reduït els empadronats al municipi.
Un altre tema no exempt de controvèrsia fou la limitació de
l’aforament a les instal·lacions. Esta va ser una mesura que s’adoptà
des del consistori seguint la normativa corresponent, segons la qual
depenent de l’espai de les instal·lacions hi ha un límit màxim de
persones que poden entrar. “Sabem que altres anys no es feia i que
no hagut cap problema greu, però pensem que el més important és
la seguretat de la gent que utilitza les instal·lacions. Seguirem
treballant perquè l’any vinent vaja tot millor i seguim gaudint
d’aquestes instal·lacions municipals com toca”, ha conclòs Sergi
Diego, regidor d’Esports.

Practica esport a
Quartell
Des de la Regidoria d’Esports
s’anima a tota la població a practicar
esport, ja siga de forma autònoma o
amb les diferents activitats que
s’estan portant a terme al municipi,
com bàsquet, aeròbic, gimnàstica,
pilates, sevillanes o gimnàstica per a
majors. Per apuntar-se a alguna
d’aquestes classes només cal anar a
parlar directament amb els monitors
de les activitats corresponents o
passar per l’ajuntament de dilluns a
divendres de 8 a 14 hores per
demanar informació.

Més de 350 participants en la 35a Volta a peu Quartell
Des de la nova Regidoria d’Esports l’estiu va
començar amb un gran repte: organitzar la
tradicional Volta a peu a Quartell junt al Club
d’Atletisme la Vall de Segó en molt poc temps. “Va
ser una experiència molt gratificant veure que
després de tota la feina a contrarellotge, el nostre
poble estiguera ple de corredors, espectadors i
veïns. El recolzament de tots ells ens anima a
continuar treballant per millorar de cara a l’any que
ve”, ha explicat Sergi Diego, Regidor d’Esports.
La 35a edició de la carrera popular celebrada
el passat dissabte 11 de juliol va reunir enguany a
més de 350 participants que havien de completar
els sis quilòmetres del circuit que transcorrien pel
nucli urbà. Un esdeveniment d’estes característiques implica el treball de molts col·lectius locals
que treballen cada any per fer possible que Quartell
done la benvinguda a les festes populars, uns dies
abans, amb una autèntica festa esportiva. És per

això, que des de la Regidoria d’Esports es dona les
gràcies a tota la gent que ajudà en la volta
d’enguany com són els comerços col·laboradors,
els veïns que ajudaren, els Festers i els Quintos del
2015, els vigilants i forces de seguretat, els
encarregats de la neteja, els corredors i corredores,
així com tots aquells que participaren en
l’organització, en especial al Club d’Atletisme la Vall
de Segó pel seu suport, ajuda i col·laboració.

HORARIS D’INTERÉS
Ajuntament de Quartell (horari d’atenció): Dilluns a divendres de 8 a 14h.
Biblioteca: Dilluns a divendres de 16 a 20h.
Treballadora social: Dimecres de 9 a 11h.
Molí Nou: Divendres i dissabtes de 18 a 20h; diumenges i festius de 12 a 14h.
Mercat: Dijous 9 a 14h.
Recollida de trastos: 20 de novembre, 18 de desembre i 15 de gener. El mobiliari s’ha de traure la nit abans.
Horari autobús L-310 (Les Valls—Canet– Port de Sagunt—Sagunt): eixida de Quartell a les 7:15h.

14

Octubre 2015

L’AGENDA
OCTUBRE 2015
Diumenge
Diumenge

25
17.30h

Cine amb la
pel·lícula musical
"Cabaret".

22
19h

Actuació de Pànic
Escènic amb
l'estrena de l'obra
"On clavem al
mort".

Diumenge

13
18.30h

Festival de Corals,
organitzat per la UM
Quartell.

SANTA CECÍLIA 2015

NOVEMBRE 2015
Divendres
Diumenge

1
19h

27

Cine "Amar y
morir en Sevilla
(Don Juan
Tenorio)".

17.30h

Dissabte
Diumenge

15
11h

Passeig Musical a
càrrec dels Grups
de Cambra de la
UM Quartell.

28
19.30h

Diumenge
Diumenge

21
19.30h

Concert de
solistes de la UM
Quartell.

29

Cercavila de la
Banda Juvenil per
replegar als nous
membres de
l'agrupació.

Dijous

Concert de Santa
Cecília 2015 a
càrrec de la UM
Quartell.

Divendres

Festivitat de Santa
Cecília 2015 (UM
Quartell).

17
19h

18
matí

Del 17 al

20

Festival de Nadal
de l'Escola de
música UM Quartell.

Festival de Nadal
del CEIP Santa
Anna.

Setmana Taurina i
Bou de Nadal.

DESEMBRE 2015
Diumenge

22

Fira Eco Divertia.

11-19h

De l’11

Diumenge
Ruta de la Tapa.

al 13

20
17.30h

Cine amb el musical
"All That Jazz
(Empieza el
espectáculo)".

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament de Quartell
96 263 62 01
Fax: 96 263 61 06
ajuntament@quartell.es
Ajuntament de Benavites
Ajuntament de Benifairó
Ajuntament de Faura
Ajuntament de Quart
Mancomunitat de les Valls
Ajuntament de Sagunt

96 263 66 52
96 260 09 37
96 260 00 04
96 260 03 05
96 260 26 33
96 265 10 56

CEIP Santa Anna de Quartell
Escola infantil “El Tabalet”
IES La Vall de Segó

96 261 72 90
96 260 26 87
96 260 27 72

SOS Sagunto
Servican
El refugi de Tula
Fundació ANAR

625 61 26 20
96 278 12 27
653 767 460
900 20 20 10

EMERGÈNCIES
Vigilància Quartell 24 H
Guardia Civil Quartell
Bombers Sagunt

112
607 819 765
96 263 64 62
96 265 08 89

Consultori Mèdic Quartell
Ambulàncies
Hospital de Sagunt
Farmàcia Quartell
Planificació familiar
Creu Roja Sagunt

96 263 63 38
96 266 02 25
96 265 94 00
96 263 64 60
96 261 70 55
96 268 42 88

Inem Sagunt
Prop

96 267 13 50
96 386 60 00

RadioTaxi Camp de Morvedre 96 268 09 99
Renfe Sagunt
96 266 07 28
Autobusos AVSA
96 469 79 00
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