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INFO Querol
InfoQUEROL
Ajuntament de Querol
Plaça de Sant Sebastià, 1
Telèfon: 977 638 288
Fax: 977 639 244
De dilluns a divendres de
09:00 a 14:00 hores i
divendres de 17:00 a 19:00
hores.
Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC) de Bonany
Carrer Sant Jordi
Telèfon 877910104
Dilluns, de 12:00 a 14:00
hores, de dimarts a divendres
de 9:30 a 14:00 hores i
divendres de 17:00 a 19:00
hores.
Correu electrònic:
info@querol.cat
www.facebook.com/
ajuntamentquerol

Vols rebre
l’INFOQuerol?
 Si vols rebre el
butlletí mensual
d'informació de
l'Ajuntament de
Querol, entra en
aquest enllaç i
escriu aquí el teu
correu electrònic.
D’aquesta manera et
mantindrem
informat
periòdicament de les
novetats que anem
generant a
l'Ajuntament de
Querol .

Bonany ja disposa d’una sala polivalent
per donar diversos serveis als veïns
L'Ajuntament de Querol ha
enllestit les obres de
condicionament de la sala
polivalent de Bonany, amb
una inversió de 92.000
euros. La sala està situada en
la ubicació on s'havia
projectat una llar d'infants .
En aquesta sala, l'Ajuntament
té previst donar diversos
serveis als veïns i veïnes
d’aquesta zona del municipi,
com cursos, conferències,
xerrades, activitats de la gent
gran…
Ara s’està acabant de
condicionar un espai per
oferir un servei TIC a la
ciutadania, perquè es puguin
realitzar les diverses gestions
que demanen de connexió a
internet La sala ja acull un
curs d'anglès i el proper mes
es preveu tenir els equips
informàtics pel Punt TIC.

L’obra té una
subvenció de la
Diputació del 90%.
La resta es cobreix
amb contribucions
especials

Mor l’exalcalde Albert Carreño als 85 anys
El dissabte 27 de gener va
morir Albert Carreño, que va
ser alcalde de Querol durant
vint anys. Albert Carreño
Soriano va néixer el 16 de
juliol de 1932 i va ocupar
l’alcaldia de Querol durant
dues etapes, com a cap de

llista de de Convergència i
Unió: del 1983 al 1995 i del
1999 al 2007. L’Ajuntament
de Querol mostra el més sentit
condol a familiars i amics de
l’Albert Carreño i li agraeix tots
els anys de servei al nostre
municipi.
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Actuació en el servei d’aigua i clavegueram

“L’obra té una
subvenció de la
Diputació del 90%. La
resta es cobreix amb
contribucions
especials dels veïns”

Més de 240
persones
s’han
descarregat
l’aplicació per
a telèfons
mòbils que fa
un any va estrenar
l’Ajuntament de
Querol. L’App està
disponible en sistemes
operatius IOS i
Android.

L’Ajuntament de Querol
portarà a terme el projecte de
restitució del servei d'aigua i
part del clavegueram de la
plaça Sant Sebastià i del carrer
de França. Se substituiran les
escomeses de plom d'aigua,
reparació del clavegueram i
paviment. A finals dels anys
serxanta es va instal·lar el
servei d'aigua al poble de
Querol i que cada immoble
va pagar 1.000 pessetes de la
època. L’actuació compta amb
una subvenció de la Diputació
de Tarragona a través de
l'anualitat 2017 del Pla
d’Acció Municipal (PAM) de

105.195,80 euros. És el 90%
del cost de les obres, mentre
que per cobrir el 10% restant
l’Ajuntament ha aprovat un
expedient de contribucions
especials per cofinançar
l’actuació. Surten afectades un
total de 28 propietats, que
pagaran de mitjana d’uns 450
euros.
La subvenció total de
l'anualitat 2017 del PAM
concedida per la Diputació és
de 150.643 euros, dels quals, a
més dels 105.195,80 euros
destinats a l'obra en qüestió,
10.000 euros van destinats al

sosteniment del lloc de
treball de secretariaintervenció de
l'Ajuntament i 35.447,20
euros a despesa corrent del
consistori.

Es condiciona l’entorn del Local social de Mas Vermell
L’Ajuntament de Querol vol
convertir l’entorn del Local
social de Mas Vermell en un
punt de reunió i trobada dels
veïns i veïnes d’aquesta zona
del municipi.
Per aconseguir-ho, s’han
invertit 7.000 euros en
diferents actuacions:

construcció d’una pista de
petanca i una rampa per les

persones amb prbblemes de
mobilitat, reforçament de murs,
pavimentació del terra i
construcció d’una terrassa.
També s’han instal·lat uns
reductors de velocitat perquè el
vial d’accés és molt recte i els
conductors agafaven massa
velocitat.

Construcció d’una caseta de cloració a la
Adequació de la xarxa informática,
renovació d’equips i adquisició de llicències zona de bombament d’aigua de consum humà
Aquesta actuació ha consistit en l’adquisició de nous equips: 2
ordinadors, 2 monitors, 1 escàner, 2 teclats i un Rack, que és
l’armari on és centralitza la xarxa Informática de l’Ajuntament,
així com els equips del seu interior. També s’han portat a terme
els treballs d’instal·lació i renovació de la xarxa, consistent en
substituir i endreçar cablejat i ampliar la xarxa També s’ha inclòs
l’adquisició de les llicències. Aquestes actuacions han estat les
necessàries per introduir l’Ajuntament a l’administració
Electrónica. El cost total de l’actuació ha estat de 6.247,58 euros,
dels quals 5.815,36 euros estan subvencionats per la Diputació,
dins el programa de modernització d’equipaments informàtics per
a garantir l’administració electrònica 2017 (PEXI).

Aquesta actuació té com a finalitat separar l’equip de cloració i
el clor emmagatzemat de la captació i equip d’impulsió, d’acord
amb les dades de seguretat del clor, que indiquen que es
incompatible amb metalls i materials combustibles. L’actuació
ha consistit en la construcció d’una petita caseta, annexa a la de
bombament de l’aigua del nucli de Querol, s’ubica el clor i els
equips de cloració, evitant així el contacte d’aquest producte
amb els equips de bombeig, instal·lacions elèctriques, vàlvules,
aixetes, etc. Prevenint així el deteriorament dels equips per la
corrosió que el clor els provoca. El cost de l’actuació ha estat de
2.238,50 euros, dels quals 2.083,64 euros estan subvencionats
per la Diputació, dins del PEXI.
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Aprovada l’ampliació del magatzem de Ranxos de Bonany
L’Ajuntament de Querol ha
aprovat el projecte d’ampliació
del magatzem de Ranxos de
Bonany, amb l’objectiu de
sol·licitar la subvenció al Pla
d’Acció Municipal (PAM) de
la Diputació de Tarragona
valorat en 47.000 euros. En els
últims anys, el magatzem de
Ranxos ha anat quedant petit atès
que el l’espai acull el cotxe i cuba
i material de l’ADF, una pala
llevaneus per enganxar a un
tractor, una nova pala llevaneus
per la pick-up i diferents palets de
sal, a més dels vehicles i
maquinària que ja tenia
anteriorment l’Ajuntament.

L'Ajuntament de Querol posa en marxa unes visites
guiades al municipi
Els caps de setmana i també les vacances de Nadal i Setmana
Santa i l’estiu, l’Ajuntament de Querol ofereix la possibilitat de
realitzar visites guiades al nucli de Querol i a l’església de Sant
Jaume de Montagut. Les visites guiades estan dirigides a
grups de 5 a 20 persones i per concertar-les només cal enviar
un correu electrònic a visites@querol.cat .

Querol homenatja Jaume Llorach, el seu carter dels
darrers 38 anys
L’Ajuntament de Querol ha fet un homenatge a Jaume Llorach,
que durant els darrers 38 anys ha exercit de carter als nuclis de
Querol, Esblada i masies properes. Curiosament, el pare de
Jaume Llorach ja havia exercit de carter abans que el seu fill.

A Querol vam recollir 195 euros fa tres setmanes amb el
concert de la Coral Terpsícore per la Marató de TV3.

Llorach, que amb 65 anys s’ha jubilat, ha rebut una placa
commemorativa de mans de l’alcalde de Querol, Jordi Pijoan,
en agraïment les gairebé quatre dècades de servei al municipi i
dedicació exemplar amb què ha desenvolupat durant aquests
anys la seva tasca.

