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PRESSUPOSTOS 1996: 1.200 MILIONS
Fa setanta anys el rei Alfons XII atorgava a Carlet, mitjançant un decret,
el títol de ciutat. Coincidint amb
aquest aniversari, el fet de ser ciutat
es materialitza en un pressupost que
arriba als 1.200 milions de pessetes
per primera vegada. Una pujada molt
alta respecte al de l'any passat.
L'augment està causat per un dels
projectes més importants d'aquest
ajuntament: la construcció d'un nou
polígon industrial, que dotarà de suficient espai el poble perquè noves
empreses desenvolupen el seu negoci
a Carlet. Al mateix temps, aquest pressupost preveu l'acabament d'una sèrie
d'obres començades en anys anteriors
com també nous projectes. Parlemne:
MILLORES
AL NOSTRE POBLE
El pressupost és innovador -segons
va dir l'alcaldessa de Carlet, i a pesar
de les crítiques de l'oposició- i es
caracteritza sobretot pel reforçament
del teixit industrial.
En primer lloc, preveu millores urbanístiques i de serveis en la nostra
ciutat. Es construirà el tercer alleujador d'aigües, al carrer Ramón y Cajal,
amb l'objectiu de fer desaparéixer els
embassaments d'aigua que inunden el
carrer quan plou i evitar que tota
l'aigua de la carretera desemboque en
els carrers limítrofs. També es destinaran 17 milions per a continuar la
renovació de l'enllumenat públic, i
6,5 milions per a millorar els carrers
del poble. La inversió en infraestructures i camins rurals al nostre terme
serà de 17,5 milions.
D'altra banda, en el pressupost també
està prevista la compra d'una electrobomba de recanvi per a apujar l'aigua
del pou del Pi de la Cabra. Amb aquesta mesura preventiva evitarem quedarnos sense subministrament d'aigua en
cas que l'actual bomba haguera de ser
reparada o hi haguera qualsevol altre
problema.
ESPAIS OBERTS
A LA NOSTRA CIUTAT
Si mirem els projectes urbanístics que
any rere any han il·lusionat tots els
consistoris, en tenim alguns que començaran a fer-se realitat en aplicarse aquest pressupost. De projectes
d'aquest tipus, enguany en començarà
un i n'acabarà un altre.

LA PLAÇA DEL CONVENT
Aquesta plaça ha sigut una d'eixes
espinetes que durant molt de temps
ha tingut clavada l'Ajuntament. Un
projecte estrella, que duu actualment
el camí de fer-se realitat amb la compra de l'emblemàtic forn d'Agüir i
d'altres cases més menudes, per fer
un gran espai al centre urbà que abrace
des de l'església de l'Assumpció de
Nostra Senyora fins a la Casa de la
Cultura. La compra de les cases és el
primer que es fa, a més de tràmits
amb la Conselleria de Cultura per a
descatalogar tota aquesta sèrie
d'immobles. Al mateix temps, s'han
presentat les bases d'un projecte
d'idees d'urbanització de la plaça.
Enguany, l'Ajuntament farà el primer
pas i ha previst una inversió en la
compra d'aquests immobles de 25
milions de pessetes.

INVERSIONS
• Urbanisme i arquitectura. Inversions en terrenys

1.018.912

• Urbanització Zona Industrial . . . . . . .

280.000.000

• Alleujador carrer "Ramón y Cajal" . . . . .

33.732.331

• Obres promoció d'ocupació . . . . . . . . .

10.000.000

• Plaça del Convent i de la Vila . . . . . . .

25.000.000

• Urbanització plaça d'Espanya . . . . . . .

15.000.000

• Renovació enllumenat públic . . . . . . .

16.918.721

• Desenvolupament agropecuari: Altres inversions
en infraestructures . . . . . . . . . . . . . .

17.500.000

• Carreteres, camins veïnals i vies públiques
urbanes. Altres inversions . . . . . . . . .

6.500.000

• Habilitació edifici Lluís Vives . . . . . . .

15.000.000

L'AUDITORI MUNICIPAL I LA
PLAÇA D'ESPANYA

• Adquisició Saló Giner . . . . . . . . . . .

45.000.000

• Connexió de servei elèctric col·legi Bosch Marín

2.736.637

El segon projecte, que finalment
s'acabarà ja d'una vegada, és l'Auditori
municipal que té una dotació en el
pressupost d'enguany de 15 milions
de pessetes. L'objectiu és urbanitzar
l'esplanada de la plaça d'Espanya, ja
que l'Auditori està quasi acabat i sols
falta realitzar algunes reformes al
projecte original. D'altra banda,
l'Ajuntament ha sol·licitat a l'empresa
de la Diputació IMELSA una subvenció per a la urbanització de la plaça
d'Espanya en el seu conjunt, perquè
siga un lloc útil. Un dels usos que
l'Ajuntament creu més adequat és
transformar l'antic Escorxador en Museu municipal. Un museu on la col·lecció de fòssils de Ramón Trullenque tindrà un lloc idoni per a exposarse.

• Equip processos informatització Jutjats . . .

3.000.000

• Adquisició electrobomba pou Pi de la Cabra

2.037.000

SALÓ GINER
A més d'espais oberts, Carlet necessita
d'espais tancats on els nombrosos
actes i espectacles que fan les nostres
associacions puguen desenvolupar-se
com es mereixen. Bandes de música,
falles, grups de danses, alumnes dels
col.legis, grups de teatre, etc., tindran
un lloc al seu abast al Saló Giner.
L'Ajuntament de Carlet té previst
subscriure un conveni amb la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
perquè finance amb 175 milions la
compra del Giner. El preu que proposen els propietaris és de 232 milions,
que s'hauran de pagar en un termini

TOTAL

de cinc anys. L'Ajuntament haurà de
completar aquesta quantitat pagantne sols 57. Els 45 milions pressupostats enguany són per a avançar el primer pagament als propietaris, mentre
es duen a cap els tràmits de compra i
es formalitza el conveni amb la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
EDIFICI LLUÍS VIVES
Un altre edifici que servirà per als
col·lectius ciutadans i per a nombrosos
serveis municipals, com ara els Mitjans de Comunicació, el Centre
d'Informació Juvenil, el Centre
d'Informació al Consumidor i altres,
és l'edifici situat al carrer de Lluís
Vives. Aquest edifici, construït pels
alumnes de l'Escola Taller i la Casa
d'Oficis, té un pressupost de material
de 15 milions sols per a enguany. Els
alumnes-treballadors de les dos escoles acabaran la seua tasca al mes
d'octubre. El gros de la faena s'espera
que ja estiga realitzat i a partir del
mes d'octubre ja podrem fer-nos a la
idea de tindre a l'abast un altre espai
públic.

473.443.601

Malgrat la creació de nous edificis,
l'Ajuntament també es preocupa
d'aquells que es volen recuperar. La
Corporació no ha pressupostat enguany diners per a la restauració d'El
Siglo. Això no obstant, la solució que
aquest equip de govern vol donar-li
a la reconstrucció d'El Siglo està en
marxa. D'una banda, la Secretaria
d'Infraestructures de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència està
realitzant un estudi del seu estat i de
les possibilitats de la seua reconstrucció; d'altra banda, l'Ajuntament ha
sol·licitat a la Caixa d'Estalvis de
Carlet que faça una forta inversió del
seu fons benèficosocial, perquè assumisca el cost de l'estructura del nou
edifici.
L'altra cara de la moneda d'aquest
pressupost és la reducció d'una sèrie
de despeses que l'Ajuntament mantenia. Cal parlar de la reducció de la
partida de remuneracions de personal,
que sols ha augmentat en un 3%, tot
i que per al bon funcionament del
Consistori l'Ajuntament té en nòmina
dos treballadors més, els regidors
Bernat Zaragozá i José Suey.

L'ESCOLA TALLER "EL PROGRÉS" GUANYA UN CONCURS D'OBRA
L'Escola Taller El Progrés va guanyar
el passat 8 de juny el tercer premi del
I CONCURS PROVINCIAL
D'OBRA D'ESCOLES TALLER I
CASES D'OFICI organitzat per la
Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal.
El concurs es dividí en dos categories:
la A, per a alumnes-treballadors amb
un màxim d'un any d'experiència, on
concursaren 16 escoles taller i cases
d'ofici; i la B, per a alumnestreballadors amb un màxim de dos
anys d'experiència, amb un total de
14 escoles taller i cases d'ofici.
L'Escola Taller participà en aquesta
segona categoria (la més avançada)
amb dos equips. Els alumnes participants foren: José Agüir Primo , José
Grau Ucles, Adrián Mendoza Doménech, Juan José Parra i Javier Pérez
Galdón.

Durant la jornada del concurs, que
tingué lloc a Moixent, també es realitzà una exposició dels treballs fets
per les diverses escoles taller i cases
d'ofici.
Les especialitats d'Obra, Fontaneria
i Manteniment de la nostra Escola i
el taller de Fusteria metàl.lica de la
Casa d'Oficis hi exposaren els seus
treballs.
El tercer premi ha significat una gran
satisfacció tant per als alumnes i personal docent de l'escola com per als
membres del Consistori.
Els alumnes entregaren a l'alcaldessa
de Carlet, Mª Ángeles Crespo, el trofeu guanyat a Moixent.
L'alcaldessa valora positivament el
treball realitzat a l'Escola i la capacitat
dels alumnes-treballadors.

AGENDA D'ACTIVITATS
14 juny-1996. CONCERT DE L'ARTÍSTICA
en honor als socis i simpatitzants.
Saló Giner. Hora: 22.30.
22 juny. III FESTIVAL DE DANSA
Saló Giner. 20.00 hores.
Alumnes de dansa del Conservatori Perfecto Garcia
Chornet.
22 juny. CONCERT DE VIVALDI
Conservatori Perfecto Garcia Chornet. 22.30 hores.
La genial obra del compositor Vivaldi serà interpretada pel primer violí solista de l'Orquestra de València,
Vladimir Katzarov, acompanyat per l'Orquestra del
Conservatori Perfecto Garcia Chornet.
27 juny. ACTUACIÓ CONJUNTA DE LA UNIÓ
MUSICAL I L'ARTÍSTICA
Clausura dels actes del XXV Aniversari de
l'Institut Eduardo Primo.
Lloc: Institut Eduardo Primo. Hora: 22.00.
28 juny. PROJECTE DE RECUPERACIÓ DEL
RIU MAGRE
Casa de la Cultura. Hora: 19.30.
28 juny. CONCERT DE LA UNIÓ MUSICAL
Parc Escolar Juan Vte. Mora. Hora: 22.30.
29 juny. AUDICIONS FI DE CURS EDUCANDS
DE L'ARTÍSTICA
Casa de la Cultura. De 18.00 a 22.00 hores.
30 juny. PLAYBACKS DE LA JUNTA LOCAL
FALLERA
Plaça Major. 22.00 hores.
20 juliol. V APLEC DE FOLKLORE CIUTAT DE
CARLET
Camp de futbol Riu Magre. Hora: 23.00.

CURSOS DE NATACIÓ PER A XIQUETS
al Poliesportiu municipal.
Matrícula: Del 19 al 28 de juny.
Preu: 3.000 pessetes.
CURS D'AERÒBIC I GIMNÀSTICA
ESPORTIVA EN L'AIGUA
Matrícula: Durant el mes de juny, al Centre
d'Informació Juvenil.
A partir dels 13 anys i fins als 60.
CURS DE PRIMERS AUXILIS
DE LA CREU ROJA
Matrícula: 17 de juny. Casa de la Cultura.
Preu: 8.000 pessetes.
Del 17 de juny al 13 de juliol.
ESCOLA D'ESTIU.
1-12 de juliol.
Matrícula: 1.000 pessetes. Casa de la Cultura.
CONCURS DE CARTELL ANUNCIADOR DE
LA V SETMANA DE LA JOVENTUT
Amb el lema "Agarra't a ella", s'ha convocat aquest
concurs en què es tracta de dissenyar un cartell. El
cartell haurà d'adoptar forma vertical, amb la superfície pintada de 40x60 cm. El termini de presentació
d'originals finalitza el pròxim 5 de setembre.
PRIMER PREMI: 60.000 pessetes.
Accèssit: 15.000 pessetes.
Organitza i patrocina: Regidoria de Joventut.

Les associacions o col·lectius que
vulguen col·laborar amb aquest butlletí informatiu municipal en pròximes
edicions poden dirigir-se al Registre
d'entrada de l'Ajuntament de Carlet
fins al pròxim 30 de juliol de 1996;
cal adreçar-se a la REGIDORIA DE
MITJANS DE COMUNICACIÓ. Es
recomana que els escrits no superen
un full mecanografiat. El butlletí informatiu municipal pretén ser una
porta oberta a les reivindicacions dels
ciutadans carletins, sobretot dels nombrosos col·lectius que hi ha.

TELÈFONS
AJUNTAMENT

253 02 00
CASA DE LA CULTURA

299 34 60
BIBLIOTECA MUNICIPAL

299 34 60
OFICINA D'INFORMACIÓ JUVENIL

299 34 60
OFICINA DEL CONSUMIDOR

299 34 60
TELE CARLET

EXPOSICIONS
A LA CASA DE LA CULTURA

299 34 60
RÀDIO MATAMON

Exposició organitzada pels Amics de l'art de Chilly
Mazarin. Obres de Monsieur MESQUIDA i Madame
MAGALI.
Patrocina: Regidoria de Cultura.
Organitza: Ajuntament de Carlet - Ajuntament de
Chilly-Mazarin.

CURSOS JULIOL 96
CURS INTENSIU DE PINTURA PER A JOVES
Juliol 1996.
Matrícula: Centre d'Informació Juvenil.
Preu: 5.000 pessetes.
Horari: De 18.00 a 21.00 h., tres dies a la setmana.

AVÍS

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DELS XXV ANYS
DE L'INSTITUT EDUARDO PRIMO
Des del 15 fins al 30 de juny de 1996.
Casa de la Cultura de Carlet.
Organitza: Associació Antics Alumnes de l'Institut
Eduardo Primo.

299 44 10
POLIESPORTIU

299 43 60
POLICIA LOCAL

253 06 50
GUÀRDIA CIVIL

253 10 27
CREU ROJA

299 34 48
CENTRE DE SALUT

253 25 95

POLÍGON INDUSTRIAL, JA!!
El passat 24 de maig, l'Ajuntament
comprava els camps als propietaris
de les parcel·les on es desenvoluparà
el nou polígon industrial. Es pagava
un preu que variava entre 450.000550.000 pessetes la fanecada, segons
si els camps estaven en producció o
no. Aquest ha sigut el primer pas que
s'ha fet en el termini de dos curts
mesos des que es va començar a parlar
del tema. A partir d'ara, l'Ajuntament
haurà de treballar de valent per dur
endavant el projecte d'urbanització
de la zona -el triangle d'or-, ja que
per allí passarà el desviament de la
comarcal 3322, que ara travessa el
nostre poble.
L'Ajuntament ha destinat en el pressupost 280 milions per a la primera
fase d'aquest projecte.
El pressupost preveu que totes les
despeses que ocasionarà la construcció i urbanització d'aquesta zona
s'autofinancen amb la compra de par-

cel.les per part d'empreses que vulguen ubicar-s'hi. En primer lloc, el
regidor d'Urbanisme, Vicent Pellícer,
ja va informar de l'existència d'una
empresa important que té reservats
30.000 m2 per a instal.lar-se a Carlet.
L'existència d'aquesta empresa, de la
qual no es diu el nom, per estricta
prudència, és una de les causes per
les quals s'ha actuat amb tanta rapidesa.
La superfície total de la nova zona
industrial és de 129.280 m2, distribuïts
en 77.000 m2 de zona edificable, on
s'instal.laran naus d'empreses; la resta
serà per a crear zones verdes, carrers
i altres serveis que necessita una zona
industrial, com una depuradora
d'aigües residuals. A més, l'Ajuntament té la garantia de la Caixa
d'Estalvis de Carlet que, en primer
lloc, ja ha avançat els diners als agricultors a qui s'han comprat les terres.

L'AJUNTAMENT DE CARLET VACANCES A CHILLY-MAZARIN
Les relacions entre Carlet i el poble les 13.30 hores. Aquestes beques per
URBANITZA TRES NOVES
agermanat francés Chilly-Mazarin són a viatjar a Le Montcel cobrixen la
cada vegada millors i amb més avan- manutenció i l'allotjament.
ZONES
tatges. Enguany els joves i xiquets de
Carlet podran estretir els lligams que
ens unixen amb la ciutat gal·la.

D'una banda, es repetix l'experiència
de viatjar a un alberg de muntanya a
Le Montcel (França), on es conviurà
amb xiquets de la mateixa edat de
Chilly-Mazarin. A aquest viatge poden
optar vint xiquets d'entre 11 i 13 anys,
que se seleccionaran en un sorteig que
es realitzarà el pròxim 21 de juny a

Enguany hi ha una altra novetat, ja
que a més d'aquest viatge, durant el
mes d'agost, 10 joves d'entre 14 i 16
anys poden passar sis dies a ChillyMazarin. En aquest cas, l'Ajuntament
de Chilly-Mazarin també sufraga les
despeses de manutenció i allotjament
en l'Institut Valentin Haüy.
En els dos casos, cada xiquet o jove
haurà de pagar-se el viatge d'anada i
tornada a França.

CURS D'AJUDANT
DE RESTAURANT - BAR

UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 4 "CENTRE DE SALUT"
L'Ajuntament de Carlet aprovà el projecte d'urbanització de la zona de la
Casa de la Salut (ambulatori). Aquesta zona s'estén des de l'ambulatori fins
al pas a nivell del Rollet. Es tracta, encara que hi ha vivendes des de fa molts
anys, d'ampliar aquesta zona perifèrica per crear sòl urbà on es puguen fer
noves vivendes.
El projecte està valorat en 117 milions, que sempre poden rebaixar-se. Segons
Pellicer, regidor d'Urbanisme, la novetat d'aquest projecte és que per primera
vegada en el pressupost no sols s'inclourà la urbanització, sinó també la
connexió de servei elèctric de la zona.
Situació: Pendent d'eixir a subhasta.
UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 1 "POLIESPORTIU"
Pressupost inicial: 102.863.501 pessetes.
Adjudicació: 61.296.360 pessetes.
Actualment està a punt de finalitzar.
Situació: Limita amb els carrers Alfarb, prolongació Colom, la Marina
(Poliesportiu) i av. Chilly-Mazarin.
UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 3 "ZONA INDUSTRIAL"
Pressupost inicial: 164.673.984 pessetes.
Adjudicació: 112.867.540 pessetes.
S'iniciaran les obres l'1 de juliol.
Termini previst d'acabament: 1 any.
Situació: Entre el carrer Germanies i la Cooperativa.

La Regidoria de Benestar Social ha aconseguit 8 milions i mig de pessetes de
subvenció de la Conselleria de Treball
per a realitzar el segon Taller d'Integració
Sòciolaboral d'Ajudant de Restaurantbar.
A partir del pròxim 17 de juny, 15 nous
alumnes començaran un curs eminentment pràctic on adquiriran diversos coneixements sobre la cuina i el servei en
restaurants i bars. El curs serà de 750
hores i els alumnes cobraran, mitjançant

l'INEM, dos mil pessetes al dia. Els resultats espectaculars de l'anterior curs
han animat la Conselleria a augmentar
tant el nombre d'hores com les retribucions. La prova de l'èxit d'aquest curs
són les més de 60 persones que es presentaren a les proves de selecció. A més,
l'eficàcia d'aquests cursos està altament
demostrada, ja que dels 15 alumnes que
realitzaren l'anterior, cinc ja han sigut
contractats en restaurants i bars, i tres
d'ells fan la funció de cambrers i cuiners
durant els caps de setmana.

RÀDIO MATAMON ORGANITZA
UN CURS DE RÀDIO i TV
Prop de trenta persones han assistit des
del passat mes de març al Curs de Locució i Realització de Programes patrocinat
per la Regidoria de Mitjans de Comunicació de l'Ajuntament de Carlet.
El curs consta de dos parts. D'una banda,
els dissabtes al matí es realitzen pràctiques de control tècnic de la taula de so
durant dos hores; a la vesprada, una professional de Canal 9 TV, Pino Díaz, impartix un curset de Locució i Realització
de Programes. A més de distribuir-se els
alumnes per grups, per a realitzar espais

curts radiofònics, es duen a cap exercicis
de lectura, respiració i vocalització.
Aquest és el tercer curs de ràdio que es
fa a Carlet, amb la novetat que el curs
de Locució també aprofita per a la televisió local. La resposta de la gent ha
sigut un èxit, vist que hi acudixen alumnes d'edats ben diferents.
El curs va ser clausurat el passat dissabte
29 de juny per la regidora de Mitjans
de Comunicació, M.ª Ángeles Crespo
Martínez.

