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La reforma del pavelló 
optimitza l’espai per 
fer més activitats
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treball i formació a 16 
persones fins a juny
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Ja ha començat la reforma
de l’edifici de l’Ajuntament 

que permetrà aprofitar 
millor l’espai disponible. 
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En 2016 comencem la reforma de l’edifici de l’Ajunta-
ment; una reforma que estava l’última de les priori-
tats. Primer han passat tota la resta d’instal·lacions. 

I, després de quaranta anys en ús, li ha tocat l’hora 
d’adaptar-lo als nous temps. Una reforma senzilla, gens 
pomposa, discreta, com és este poble, però que fa que 
us hàgem de demanar disculpes per les molèsties que 
us puga ocasionar mentre dure. Ha estat una opera-
ció on hem necessitat moltes energies, però sabeu que 
hem aconseguit que l’Ajuntament no parara cap minut.

Però, a banda de l’edifici, anem a invertir enguany 
també en reformar diverses coses. Des de la Carta de 
Participació que ja està en marxa, fins al pla de foment 
del treball, que ha de variar de concepte i de gestió; 
també la imatge corporativa i la col·laboració amb la 
Mancomunitat per ampliar els serveis socials. Continua-
rem amb la reforma d’al-
guns col·lectors necessa-
ris per a la modernització 
de diferents zones. També 
renovarem unes altres, 
com ara la infantil del Parc 
de la Canaleta que —sí, ja 
ho sabem— va més lenta 
del que ens agradaria, i se-
guirem amb nous projec-
tes d’ajudes i activitats que 
anirem posant en marxa al 
llarg de l’any. 

Som els que som. I en-
tendreu que les prioritats 
són el servei a la gent i a 
qui més ho necessita, per 
això potser no anem a la 
velocitat que voldríem. Un 
exemple: el pla XarxaLlibres que tragué la Generalitat. 
El programa de gratuïtat de llibres de text era prioritari i, 
davant la falta de personal, ha hagut de ser assumit pels 
mateixos regidors que són els que han tramitat, pujat a 
la plataforma i gestionat totes i cadascuna de les peti-
cions i les corresponents esmenes de documentació. 
És una tasca administrativa de moltes hores de treball 
que hem considerat prioritària, però que no ha deixat fer 
unes altres faenes.  

Al BIM que teniu a les mans, teniu detallada la infor-
mació de la gestió dels últims mesos. Ens agradaria que 
hi haguera un BIM mensual, de segur; però els recur-
sos són els que són i no podem passar de moment de 
dues edicions a l’any. De totes maneres, ja sabeu que us 
intentem sempre traslladar informació de tot per altres 
canals: xarxes, web, whatsapps i, la que més m’agrada, 
verbalment, és clar.  

I un apunt d’una polèmica que ens fa perdre molt el 
temps. Les gestions de l’Ajuntament respecte de l’am-

pliació del col·legi. Com no és una competència del 
poble, haguera sigut suficient que m’haguera posat al 
capdavant de les manifestacions. Manava el PP, però 
sempre preferisc treballar amb qui siga per a millorar-ho 
tot. El treball fet està allí. Ho teniu tot a la web. Lamenta-
blement, la dimissió dels negociadors de la Conselleria 
i les eleccions i el canvi de Govern frustraren el nostre 
primer intent, però amb la nova Administració hem con-
tinuat treballant. I el fet és que hi ha un Pla que esperem 
que prompte ens detalle com s’ha de fer l’eliminació de 
barracons i la construcció d’aules. En eixe Pla no estan 
tots els pobles, però Faura, sí. 

I, evidentment, no només fem gestions escrites. La 
vida pública està plena de gestions verbals, de les 
quals, com és normal, no queda constància escrita. I 
us pose un exemple i ho entendreu. Tots sabeu de les 

gestions de l’Ajuntament 
els últims cursos per agilit-
zar el desdoblament de les 
aules d’infantil. Tots sabeu 
la meua col·laboració i em 
consta que les autoritats 
educatives transmeteren 
als pares i mares la meua 
implicació. Tots sabeu que 
al final ho hem aconseguit. 
Si pregunteu a la Conse-
lleria sobre estes gestions, 
segurament us diran que 
no hi ha cap constància 
per escrit d’eixes gestions. 
Però allí han estat. Pensar 
que absolutament tot es 
resumeix a un paper és un 
desconeixement absolut de 
les negociacions polítiques 

entre les diverses parts. I repetisc, una pèrdua de temps 
per a tots. 

No vull acabar sense fer un agraïment. M’he sentit 
molt recolzat i he sentit la vostra calor quan fa unes set-
manes el meu nom isqué associat a la malèfica paraula 
«imputat». En el moment d’imprimir este BIM ni ho estic 
ni ningú m’ha cridat a res. I si això arriba, els temps que 
vivim són com són, creeu-me que tindreu la meua total 
lleialtat amb la institució que represente. Tinc un avan-
tatge, als que estime, als que vull i als que m’aprecieu 
no he de demostrar-vos res.       

Continuem treballant per a millorar les coses. Però 
tots som partícips i responsables d’este treball. En el tall 
ens veiem.

     Toni Gaspar
 Facebook.com/ToniGaspar

 Twitter.com/ToniGaspar
www.tonigaspar.es

FULL DE L’ALCALDE
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió del 27-07-2015
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre apro-

vació del Compte General del 2014.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre deter-

minació de les dues festes locals per a l’any 2016.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre no-

menament de representants de l’Ajuntament de Faura en els con-
sells territorials de la propietat immobiliària.
 S’acorda, per nou vots a favor (els del PSPV-PSOE i Junts per 

Faura) i dues abstencions (les del PP), la proposició d’Alcaldia so-
bre nomenament de jutgessa de pau i jutge de pau substitut.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia relativa al 

requeriment de l’Epsar.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre el 

centre de formació de persones adultes.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP sobre l’estat del 

camí de la Rodana.
 S’acorda, amb nou vots a favor (els del PSPV-PSOE i Junts per 

Faura) i dos vots en contra (els del PP) , la proposició del grup 
Junts per Faura per una educació de qualitat que garantisca a tot 
l’alumnat valencià les competències necessàries per afrontar els 
reptes de la societat valenciana del segle XXI.

Sessió del 28-09-2015
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia relativa a la 

liquidació definitiva de les contribucions especials.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre la su-

pressió de la taxa de camins, sèquies i guarderia rural.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre mo-

dificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns 
immobles.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre apro-

vació provisional de la modificació de l’ordenança reguladora de 
la taxa per obertura d’establiments.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre l’apro-

vació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal regulado-
ra de la taxa per a la prestació del servei i realització d’activitats en 
instal·lacions esportives.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre l’apro-

vació inicial de l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pú-
blica amb taules i cadires, terrasses i tendals.
 S’acorda, per nou vots a favor (els del PSPV-PSOE i PP), i dos 

vots en contra (els de Junts per Faura ) la proposició de l’Alcaldia 
sobre sol·licitud al MHAP de fraccionament del reintegrament del 
saldo deutor de la liquidació definitiva de la participació del tributs 
de l’estat de 2013 (PIE).
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre el 

col·legi Sant Vicent Ferrer.
 S’acorda, per nou vots  a favor (els del PSPV-PSOE i Junts per 

Faura) i dues abstencions (les del PP), la proposició del grup Junts 
per Faura de rebuig de l’acord comercial d’associació transatlàn-
tica per al comerç i la inversió entre la Unió Europea i els Estats 
Units.

Sessió extraordinària del 25-11-2015
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de la Regidoria de cultu-

ra, hisenda i administració sobre modificació de crèdits número 
12 en el Pressupost de 2015, mitjançant crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdits.
 Formació de les distintes meses electorals per a les eleccions a 

les Corts Generals que es celebraran el dia 20 de desembre de 
l’any 2015.

Sessió del 30-11-2015
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia relativa a 

la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la 
prestació del servei de cementeri.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia relativa a 

l’aplicació del Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre: paga 
extraordinària desembre 2012 (26,23%), dies d’assumptes propis 
i vacances.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre ra-

tificació del Decret d’Alcaldia aprovant les bases i convocatòria 
d’ajudes dins del programa “Xarxa de Llibres de Text”.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició dels grups municipals  

PSPV-PSOE, PP i Junts per Faura de suport per exigir una nova 
llei reguladora del dret a l’habitatge que cobreix les mesures de 
mínims per a fer front a l’emergència habitacional.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre 

suport a la iniciativa legislativa popular de prestació de renda mí-
nima.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre 

el camí de dalt.
 S’acorda, amb nou vots a favor (els del PSPV-PSOE i Junts per 

Faura) i dues abstencions (les del PP), la proposició del grup Junts 
per Faura per a donar la veu al poble valencià en la redacció de 
les seues normes fonamentals.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del grup Junts per Faura 

per un finançament just a la ciutadania del País Valencià.
 S’acorda, amb nou vots a favor (els de PSPV-PSOE i Junts per 

Faura) i dues abstencions (les del PP), la proposició del grup Junts 
per Faura per l’escola pública: no a la LOMCE, les retallades i el 
3+2.

Sessió extraordinària del 22-12-2015
 S’acorda, per nou vots a favor (els del PSPV-PSOE i PP) i dues 

abstencions (les de Junts per Faura), la proposició de l’Alcaldia 
sobre l’examen, discussió i aprovació del Pressupost General per 
a l’exercici 2016.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre inici 

del procediment de participació pública per a l’aprovació de la 
modificació de la carta de participació ciutadana.

Sessió del 25-01-2016
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia relativa a 

la modificació de l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via 
pública amb taules i cadires, terrasses i tendals.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia  sobre 

l’anul·lació de l’acord de Ple de 28/07/2014 relatiu al requeriment 
de l’Epsar.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia  sobre la 

relació de llocs de treballs de l’Ajuntament de Faura.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia  sobre se-

guretat pública.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia  sobre ces-

sió de la marjal.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia  d’adhesió al 

manifest promogut per l’Associació de Juristes Valencians (AJV) 
per la retirada dels recursos d’inconstitucionalitat contra les Lleis 
de dret civil foral valencià.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE, sobre 

correus.
 S’acorda, amb huit vots a favor (els de PSPV-PSOE i Junts per 

Faura) i dues abstencions (les del PP), la proposició del grup Junts 
per Faura per a promoure la celebració i difusió de la figura de 
Ramon Llull en el marc de l’Any Llull.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del grup Junts per Faura 

AJUNTAMENT INFORMA
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per impulsar en l’àmbit municipal el Pla Valencià de Foment del 
Llibre i la Lectura (PVFLL).
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del grup Junts per Faura 

per la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local i per l’autonomia local i suficiència financera.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del grup municipal Junts 

per Faura, esmenada pel PSPV-PSOE, sobre fanals en el barri de 
la Canaleta.

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Tots per unanimitat

Sessió del 13-07-2015 
 Sol·licitud d’informe sobre competències municipals en matèria 

educativa.
 Concessió de llicències d’obra.
 Aprovació del padró del mercat ambulant del segon semestre 

de 2015.

Sessió del 27-07-2015
 Aprovació del Pla d’actuació d’emergències per a tir de focs 

artificials durant les festes 2015.

Sessió del 17-08-2015
 Sol·licitud d’informe sobre procediment administratiu per al des-

envolupament de sòl residencial i industrial previst en el PGOU.
 Posada en marxa la implantació de mesures necessàries per 

a l’aplicació de la Llei 2/2015, de la Generalitat de Transparència 
Bon Govern i Participació Ciutadana. 
 Publicació en la pàgina web de les declaracions anuals de béns 

i activitats dels regidors i regidores.
 Aprovació del conveni de col·laboració amb Arropa València 

S.L.U. per a la col·locació de contenidor de roba en la via pública.

Sessió del 31-08-2015
 Aprovació de padrons municipals.

Sessió del 14-09-2015
 Petició a la Mancomunitat de les Valls instant a la administració 

competent al desenvolupament normatiu que possibilite la pres-
tació del servei de policia mancomunada en la Comunitat Valen-
ciana.
 Sol·licitud d’ajudes econòmiques destinades a la realització d’in-

versions financerament sostenibles 2015 a la Diputació de Valèn-
cia. 

 Aprovació del conveni de col·laboració amb la Diputació de 
València per a la realització del segon festival FaurArt. 

Sessió del 28-09-2015
 Sol·licitud d’auditoria sobre el compliment del Plec de clàusules 

administratives particulars i condicions tècniques rectores de la 
contractació de la gestió del servei públic de subministrament do-
miciliari d’aigua potable en el municipi de Faura.
 Sol·licitud d’ajuda econòmica davant de la Diputació de Valèn-

cia per a la realització d’Inversions Financeres Sostenibles (IFS), 
a l’empar de la convocatòria (BOP 174/2015, de 9 de setembre).

Sessió del 13-10-2015
 Estudiar, junt amb l’arquitecte municipal, la conveniència d’agru-

par la concessió de llicències d’obra per a connexions a la xarxa 
de gas que passa per baix per la via pública, i així evitar l’obertura 
per trams del carrer.
 Cessió, en precari, a l’Associació Valenciana d’Agricultors 

(AVA-ASAJA) de les aules del local municipal AMICS, per a la im-
partició del curs bàsic de plaguicides.
 Concessió de llicència d’obres.

Sessió del 26-10-2015
 Sol·licitud a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Es-

port de València, de la subvenció XarxaLlibres.

Sessió del 16-11-2015
 Aprovar la programació de Nadal 2015.

Sessió del 30-11-2015
 Constituir la Junta Local de Seguretat del Municipi de Faura.
 Concessió de llicència d’obres.

Sessió del 22-12-2015
 Procedir al desbrossament selectiu de vegetació, adequació i 

condicionament d’un tram del barranc de la Canaleta.
 Concessió de llicència d’obres. 
 Iniciar l’expedient de gestió del servei públic de quiosc al polies-

portiu municipal al renunciar el concessionari.

Sessió del 25-01-2016
 Concessió de llicència d’obres.
 Aprovació del padró del mercat ambulant del primer semestre 

de 2016.

MÉS SEGURETAT. L’actual escassetat d’efectius en 
la caserna de la Guàrdia Civil de Quartell ha generat 
entre els veïns i veïnes de Faura la percepció que 
no hi ha unes condicions que garantisquen uns ni-
vells òptims de seguretat ciutadana. Per eixe motiu 
i amb la intenció de solucionar el problema, l’Alcal-
dia va presentar al Ple una moció on es proposa 
instar a la Mancomunitat de Les Valls a celebrar 
una reunió amb els responsables de la Delegació 
del Govern i de la Comandància de la Guàrdia Ci-
vil de València, a fi d’aconseguir un increment dels 
efectius. L’acord va ser aprovat per unanimitat dels 
tres grups polítics. 

RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL. Segons 
una de les decisions aprovades en Ple, a pro-
posta de l’Alcaldia i amb la unanimitat dels 
grups polítics, pròximament es conformarà a 
Faura una Comissió que deurà elaborar un llis-
tat amb la Relació de Llocs de Treball (RPT) de 
l’Ajuntament. Este document, que posteriorment 
serà aprovat en sessió plenària, permetrà que el 
Consistori tinga el treball fet en el moment que 
l’Estat deixe convocar oposicions. La intenció 
és anticipar-se. Amb les noves oposicions, les 
places interines de l’Ajuntament eixiran a proce-
diment reglat. 
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CONFIANÇA PER DAMUNT DE TOT

Després d’anys de millorar i optimitzar les instal·lacions com 
la biblioteca, l’escorxador, el llavaner, les piscines, el camp de 
futbol, els parcs, el pavelló, entre altres, ha arribat el torn de 
l’ajuntament.

L’actual edifici té més de quaranta anys, i en aquest temps els 
serveis que presta l’Ajuntament i les necessitats d’espai han 
canviat molt. En uns mesos l’edifici es transformarà completa-
ment per a aconseguir unes instal·lacions més accessibles per 
als ciutadans que alhora puguen albergar d’una manera més 
racional i funcional els diferents serveis que treballen per i per 
als nostres veïns, facilitant i millorant la gestió.

Volem que aquesta renovació també servisca per a simbolitzar 
un nou impuls a la relació entre l’Ajuntament i els ciutadans, 
millorant les eines de participació i interacció entre tots dos. 
En aquesta línia, en uns dies veurà la llum una nova Carta de 
Participació Ciutadana en la qual destaquen conceptes com a 
transparència, informació pública o pressupostos participatius 
i s’introdueixen figures com el defensor del veí i l’escó ciutadà.

I tot això sense que l’activitat municipal s’haja paralitzat, perquè 
sembla que el dia a dia, per algun partit de l’oposició, això no 
siga gestió, i com no, sense deixar de portar propostes al ple 
on el més important són les reivindicacions dels col·lectius i 
dels veïns del nostre poble, com la petició a la Mancomunitat 
de les Valls perquè estudie la possibilitat que l’IES la Vall de 
Segó siga també un centre de Formació per a Persones Adul-
tes; o a la Conselleria d’Educació perquè es reprenguen les 
converses per estudiar el projecte d’ampliació d’aulari al Col·le-
gi Sant Vicent Ferrer proposat per l’Ajuntament de Faura i així 
eliminar de manera definitiva les aules prefabricades; o la de 
demanar a Correus que estudie la possibilitat d’ampliar l’horari 
de l’oficina, i d’eixa manera prestar un millor servei d’atenció als 
usuaris. Perquè des de sempre la responsabilitat del grup so-
cialista en la gestió municipal és un contracte amb la ciutadania 
de Faura basat en la confiança que ens heu dipositat.

Volem acabar aquest escrit fent un homenatge al Dia Interna-
cional de les Dones recordant a Clara Campoamor quan de-
manava el vot femení: “la República no pot defraudar a les do-
nes”. Nosaltres tampoc podem defraudar a les dones. Volem 
una societat en la qual les dones visquen lliures de violència. 
Una societat que anem a construir, en honor a Campoamor, 
sense fraus ni defraudacions. Una societat en la qual ningú es 
queda fora, en la qual ningú es queda arrere. Sempre contra 
el masclisme.

Bones pasques!!

Podeu seguir-nos a:
 Socialistes de Faura

@Faurapspvpsoe

GRUPS MUNICIPALS
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

CARTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. L’Ajunta-
ment aprovà en 2004 una Carta de Participació Ciu-
tadana que està sent revisada per a millorar i ampliar 
la participació del veïnat en les qüestions muni-
cipals. S’ha treballat en un esborrany que impulse 
nous vessants d’esta ferramenta per a aconseguir 
que els ciutadans se senten cada vegada més com-
promesos. Una de les novetats que s’està estudiant 
incloure fa referència al ‘regidor número 12’, també 
anomenat ‘escó ciutadà’, que suposa que qualse-
vol veí o veïna pot convertir-se en regidor d’un dels 
Plens. Actualment, el procés de consulta popular ha 
finalitzat i ara es treballa en el text definitiu que con-
formarà la Carta de Participació Ciutadana.

DRET A L’hABITATGE. Els grups del PSPV-PSOE, 
PP i Junts per Faura presentaren una proposició de 
suport per exigir una nova Llei reguladora del dret a 
l’habitatge que cobrisca les mesures de mínims per 
fer front a l’emergència habitacional. Al text s’apun-
taren diverses mesures que deuria contemplar la 
nova norma, relacionades amb segones oportu-
nitats, lloguer digne, habitatge garantit i subminis-
traments bàsics. A més, es proposà la creació d’un 
observatori de l’habitatge. Al Ple, celebrat al mes de 
novembre, van assistir membres de la PAH Camp de 
Morvedre. 

ACTUALITAT
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Acabem de complir el mig any de legislatura, un període 
breu en política però suficient  per a fer-ne un balanç. I si 
podem fer un balanç de legislatura, també el podem fer del 
temps que duu en funcionament la nostra coalició, com a 
entesa de les forces polítiques valencianistes i d’esquerres 
al nostre poble. Des de Junts per Faura podem dir que, 
com a organització unitària de l’esquerra valencianista lo-
cal, funcionem a la perfecció, amb l’assemblearisme com 
a premissa fonamental i la col·laboració i ajuda com si fó-
rem una única organització. Al cap i a la fi, entenem que la 
nova política demana acostaments, confluències i col·labo-
racions; sobretot per l’esquerra i per limitar o, directament, 
anar posant fi al poder ’absolutista que ha tingut el bipar-
tidisme del PP i el PSOE a casa nostra en tots els àmbits.
A més, en l’àmbit estrictament municipal, som el grup més 
actiu de la corporació i la presentació d’iniciatives i pregun-
tes al Ple n’és una prova ben evident, però no l’única! La 
majoria de les mocions que hem presentat no han estat 
aprovades per l’equip de Govern, però algunes d’aquestes 
propostes, com, per exemple, obrir el BIM al teixit asso-
ciatiu del poble o els Pressupostos Participatius, ara estan 
incloses en el projecte de la nova Carta de Participació Ciu-
tadana.
En aquest curt espai de temps, també hem presentat una 
moció instant la Mancomunitat de les Valls a la creació d’un 
Protocol contra la Violència Masclista, una iniciativa que ha 
quedat damunt la taula des del mes de novembre a l’es-
pera de fer les reunions pertinents amb tots els estaments 
implicats per tal d’elaborar-lo. Hui, dia 10 de març de 2016, 
encara estem pendents que es programen les citades re-
unions.
D’altra banda, hem realitzat assemblees obertes a la ciu-
tadania per recollir queixes i propostes, com també férem 
en el moment de redactar el programa electoral. O actes i 
campanyes com els que organitzàrem al voltant de la Diada 
del 9 d’Octubre amb el President Albinyana. O la publica-
ció d’un butlletí informatiu periòdic per fer arribar a cada 
racó del poble la nostra veu, que volem que siga la vostra. 
Aquesta enumeració és la mostra clara que Junts per Faura 
ha arribat per fer política de veritat i donar resposta als pro-
blemes i inquietuds veïnals.
També som conscients que la tasca d’oposició consisteix, 
en gran mesura, en la fiscalització i control de l’activitat del 
govern. En aquest sentit, no hem dubtat ni un segon quan 
hem hagut de demanar informació i documentació, tant a 
l’Ajuntament com a administracions superiors, sobre temes 
que ens afecten com a poble, per analitzar-la i donar res-
posta a dubtes i preguntes que els veïns ens han plantejat al 
carrer. I així ho seguirem fent quan siga necessari, malgrat 
que, en més d’una ocasió, ens hem trobat més pals a les 
rodes del que fóra desitjable.
Salut, bon any, i ja sabeu on ens teniu per al que necessiteu. 

GRUPS MUNICIPALS

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

Han passat tres mesos des de les votacions, i fa la impres-
sió que estem en la casella d’eixida. Tres mesos on el PP 
ha tornat a guanyar les eleccions amb més de 7 milions de 
vots, encara que des de la mateixa nit del 20D sabíem que 
el camí no seria fàcil, ja que pareixia que ens enfrontàvem a 
uns comicis on l’enemic comú era el Partit Popular. Recor-
dem estos 4 anys de legislatura on s’han hagut de fer grans 
esforços per part de tots els ciutadans, de tots és sabut ja 
com vam estar de prop del tan “famós rescat”. Quatre anys 
de grans sacrificis amb l’aposta de grans decisions políti-
ques per a poder eixir d’eixe clot en què estàvem ficats. És 
veritat, que eixe treball que tots els ciutadans hem hagut 
de fer han donat èxits: entre tots hem aconseguit recuperar 
més de 1.150.000 llocs de treball perduts en el període de 
crisi econòmica; hui hem ascendit 7 llocs en el rànquing de 
competitivitat mundial i creixem a un ritme del 3,2%; el pes 
de les exportacions és de 33 punts per PIB; podríem estar 
enumerant dades i xifres, però creiem que el BIM és un bon 
mecanisme per a fer arribar als veïns totes les decisions que 
el PP ha pres per a millorar la vida de tots els habitants de 
Faura.
Pensem que més que mai és moment de treballar conjunta-
ment, és temps de pactes, de decisions comunes i consen-
suades, per això enguany el Partit Popular ha votat favora-
blement als pressupostos presentats per l’equip de Govern, 
hem decidit recolzar-los per a sumar més, volem col·laborar 
el màxim per a progressar, restablir i recuperar per a que 
la vida de tots els faurers siga millor. Hem secundat totes 
les mocions que sempre han sigut favorables per a Faura, 
deixant a vegades de costat doctrines de partit, volem ma-
nifestar que així continuarem actuant, volem i creiem en el 
millor per a Faura, per a això ens han triat els veïns, perquè 
defenguem en tot moment als faurers per damunt de tot.
Estos mesos experimentem diversos canvis, s’ha iniciat la 
reforma de l’ajuntament, un projecte que sempre s’ha portat 
amb unanimitat de tots els grups, i del que intentem col·la-
borar en tot el possible, un gran projecte que per descomp-
tat millorara el funcionament i el bon fer de tots els assump-
tes del dia a dia del poble.
Estem atravessant moments molt complicats amb la gran 
xacra d’estos temps que és la corrupció, des dels Populars 
de Faur volem manifestar el més ferm rebuig davant de tots 
els casos de corrupció vinguen d’on vinguen, creiem en la 
justícia i esperem que tot aquell que “haja possat la mà en el 
calaix” o haja utilitzat el càrrec per al seu benefici personal 
recaiga tot el pes de la llei amb totes les conseqüències que 
comporta. Continuem confiant en l’honradesa i l’honeste-
dat de molta gent que es dedica a la política per a millorar la 
vida  dels seus veïns i no a si mateix. Creiem que la gent de 
a peu hem de començar a exigir als nostres polítics la “ne-
teja” dels partits, i tot això passa per més implicació de les 
bases. Desitgem i exigim que la justícia actue, i que només 
estiga en política tot aquell que vol un millor futur per als 
ciutadans.

 
popularesfaura@hotmail.es 

   PpfauraPopulares 

GRUP MUNICIPAL JUNTS PER FAURA
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ELECCIONS GENERALS

Resultats de les eleccions generals de desembre de 2015

1. Vots comptabilitzats 2.126 78,71 %

2. Abstencions 575 21,29 %

3. Nuls 11 0,52 %

4. En blanc 18 0,85 %

VOTS PER PARTIT
PSOE 586 27,71 %

PODEM-COMPROMÍS 586 27,71 %

PP 532 25,15 %

CIUTADANS 224 10,59 %

UP EN COMÚ 90 4,26 %

CCD 18 0,85 %

PACMA 17 0,8 %

ARA, PAÍS VALENCIÀ 16 0,71 %

UPYD 11 0,52 %

SOM VALENCIANS 4 0,19 %

VOX 4 0,19 %

EN POSITIU 3 0,14 %

AVANT VALENCIANS 2 0,09 %

RECORTES CERO-GV 2 0,09 %

PCPE 1 0,05 %

INICIATIVA FEMINISTA 1 0,05 %

PODEM-‐COMPROMÍS 586 27,71%
PSOE 586 27,71%
PP 532 25,15%
CIUTADANS 224 10,59%
UP	  EN	  COMÚ 90 4,26%
CCD 18 0,85%
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ARA,	  PAÍS	  VALENCIÀ 16 0,71%
UPYD 11 0,52%
SOM	  VALENCIANS 4 0,19%
VOX 4 0,19%
EN	  POSITIU 3 0,14%
AVANT	  VALENCIANS 2 0,09%
RECORTES	  CERO-‐GV 2 0,09%
PCPE 1 0,05%
INICIATIVA	  FEMINISTA 1 0,05%
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Un projecte de tots, per a tots

Ambiciós”. Així s’ha calificat el 
projecte de reforma integral de 
l’Ajuntament, que serà remode-

lat per primera vegada després de la 
seua construcció, fa més de quaranta 
anys. Els treballs, que han començat 
durant el mes de març per la planta 
baixa, on es troba la part administra-
tiva, suposaran un canvi total en la 
distribució i el funcionament de l’actual 
edifici, ubicat a la Plaça Mestre Enric 
Garcés, que també serà remodelada. 
La primera fase d’estes obres comp-
tarà amb el finançament de la Diputa-
ció de València, amb qui s’ha signat un 
conveni per valor de 125.000 euros.

El pas del temps ha provocat que 
els servicis que dóna l’Ajuntament ha-
gen canviat i això ha repercutit en la 
qualitat de l’atenció i en els servicis 
que es presten al ciutadà. Per això, 
s’ha decidit començar este projecte 
de reforma pel que més utilitza la gent 
tots els dies: la part administrativa. Una 
reforma que permetrà obrir espais que 
no estaven comunicats i que possibili-
tarà que tot quede més visible. 

L’obertura i inclusió de noves zones 
ha sigut, a més, un dels motius que 
han provocat que siga ara el moment 
adequat per a esta reforma. I és que 
espais com l’antiga biblioteca o la Llar 
dels Jubilats, colindants a l’actual edi-
fici, han hagut de ser reubicats abans 
de poder reconvertir-los en una part 
més de la casa consistorial. Ha sigut, 
per tant, un procés llarg, però perfec-
tament estudiat, ja que totes estes 
intervencions venien detalladament 
explicades en el Primer Pla d’Ins-
tal·lacions Municipals, que va publicar 
l’Ajuntament fa 12 anys. 

UN PROJECTE AMB ÀNIMA
El fet que hagen sigut estudiants d’ar-
quitectura del mateix poble els que han  
participat en el disseny de la reforma 
li ha atorgat al projecte un ànima es-
pecial.  Després d’analitzar cada part 
i dialogar amb les persones que tre-

ballen a l’edifici, observaren que no hi 
havia prou espai per a l’administració, 
la policia, i els diferents partits polítics, 
però, sobretot, que era necessària una 
reorganització de l’espai d’una forma 
més unitària i menys compartimenta-
da. Tot això, donant-li a l’ajuntament un 
aspecte més actual i un ànima que va 

perdre en cadascuna de les interven-
cions que s’han fet al llarg dels seus 
quaranta anys. 

Ara, s’obri una nova etapa en la 
història de l’ajuntament. Una nova fase 
que naix de la intenció de continuar 
millorant la gestió de la vida pública i el 
servei al ciutadà.

Durant el mes de març, ha començat la refor-
ma integral de l’Ajuntament. Les actuacions, 
que s’executaran per fases, s’han encetat 
per la planta baixa de l’edifici, on es destina-
ran els 125.000 euros procedents d’un con-

veni signat amb la Diputació de València. La 
reforma respon a la necessitat de reorganit-
zar l’espai d’una manera més unitària i men-
ys compartimentada. A més, s’integraran 
zones que actualment es trobaven en desús.

ACTUALITAT

Maqueta que mostra com quedarà l’Ajuntament després de la reforma.

Estudiants d’arquitectura de Faura treballant en la maqueta de l’Ajuntament.
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ACTUALITAT

Plànol de la planta baixa de l’Ajuntament.

Plànol de la primera planta de l’Ajuntament.

Una història de més de 40 anys

Diversos moments de la inauguració de l’Ajuntament, l’any 1975.

A finals de gener de 1975, s’inaugurava el nou Ajunta-
ment. La seua ubicació es traslladava des del Carrer Ma-
jor (anterior Restaurant Celler), fins a l’emplaçament ac-
tual. L’acte va ser multitudinari i congregà a tot el poble.

Ara, 41 anys després, l’Ajuntament torna a quedar-se 
buit temporalment amb la intenció que seguisca servint 
als faurers i faureres d’una manera més acord als nous 
temps. 
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BREUS

La reforma del pavelló multiusos  
permet no sols ajustar-se al que 
dictamina la nova legislació d’es-

pais de pública concurrència referent a 
seguretat, sinó també millorar i optimit-
zar la utilització que es fa del seu espai. 
L’Ajuntament, ha volgut anar un pas 
més enllà i, aprofitant esta reforma, ha 
fet tota una sèrie de millores que per-
metran que les més de 10 diferents ac-
tivitats esportives que al llarg de l’any es 
desenvolupen en diferents instal·lacions 
passen a realitzar-se ací. A més a més, 
podrà seguir acollint altres activitats cul-
turals i lúdiques. 

En la primera fase de les obres d’este 
projecte, s’han obert dues portes més 
d’emergència, tal i com preveu la llei. 
Una d’elles ix al Camí de l’Infern i l’altra, 
al pàrking localitzat a la part posterior del 
pavelló. La iniciativa ha permès ampliar la 
capacitat del pavelló, que podrà albergar 
a un màxim de 1.480 persones, en lloc 
de les 740 anteriors. Els treballs, amb 
un cost de 45.000 euros subvencionat 
per la Diputació, també s’han centrat en 
substituir una part del cablejat de la llum 
per a complir també amb la nova norma-
tiva i canviar les bombilles per LED. 

La segona fase del projecte ha con-
sistit en la instal·lació de cortines que 
divideixen el pavelló en tres zones. 

Amb esta separació es possible realit-
zar diferents activitats al mateix temps i 
aprofitar al màxim l’espai.

D’altra banda, la construcció d’una 
nova sala d’esports, permet portar a 
terme activitats que requereixen més 
tranquil·litat, com ara el ioga o pilates.

Al fil d’aquestes millores, s’ha 
llançat el carnet esportiu municipal per 
a fomentar l’activitat esportiva. Per 25 
euros, els veïns podran utilitzar les ins-
tal·lacions, assistir als Cursos d’Esport 
i Salut i Gimnàstica de Manteniment i 
gaudir del bany lliure.

La reforma del pavelló permet fer 
més activitats i optimitzar l’espai

PARCS INFANTILS. Els quatre 
parcs infantils, ubicats en La Ro-
dana, Quémalo, La Canaleta i el 
poliesportiu, han sigut inspeccio-
nats amb l’objectiu que s’ajusten 
a la normativa europea. S’han 
comprovat les cimentacions, les 
distàncies de seguretat i les fixa-
cions, entre altres elements.

ANTENES DE TELEFONIA. 
La corporació municipal 
aprovà en Ple l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa 
per obertura d’establiments, 
que permet cobrar un impost 
a les antenes de telefonia 
mòbil per l’ús de l’espai ra-
dioelèctric del municipi. Una 
ordenança que ha vist la llum 
després d’un ingent esforç, ja 
que han sigut necessaris di-
versos informes i estudis tèc-
nics per tal que complira la 
legalitat. Ara, gràcies a esta 
norma, les arques munici-
pals ingressaran entre 25.000 
i 30.000 euros procedents 
d’este nou tribut. A nivell mu-
nicipal, l’ordenança no tindrà 
efectes fiscals. 

ACCESSIBILITAT. L’Ajunta-
ment ha dedicat una part dels 
127.000 euros del Pla d’Inver-
sions Sostenibles a accessibi-
litat. La primera línia de treball 
està centrada en millorar l’ac-
cessibilitat del Parc de la Ca-
naleta, on es van a reduir les 
rampes i s’inclourà un lavabo 
per a persones amb mobilitat 
reduïda. D’altra banda, s’ha 
traslladat el Parc Saludable 
al poliesportiu per a poten-
ciar el seu ús i s’ha construït 
una nova rampa per a millorar 
l’accés. A més, s’han engegat 
intervencions en col·lectors, 
com la del carrer Sistar, per a 
millorar la recollida d’aigües 
pluvials i es faran obres en 
matèria d’asfalt. 

Esquerra, una de les noves portes d’emergència. Dreta, nova sala d’esports al pavelló. 

Una de les activitats amb les cortines 
recentment instal·lades.
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BREUS

En desembre començà un Taller 
d’Ocupació amb 16 places -8 de 
Jardineria i 8 de Viverisme- que es 

perllongarà fins al mes de juny. La inicia-
tiva, destinada a majors de 25 anys ins-
crits al Servef en Tallers de Formació, té 
com a objectiu la recuperació de plantes 
autòctones i la posterior sembra i tractat 
en els jardins municipals de nova crea-
ció, així com el tractat de la vegetació fo-
restal per a la repoblació en La Rodana.  
El Taller d’Ocupació es configura com 
un programa mixt d’ocupació i formació 
que té per objecte millorar la empleabili-
tat de les persones aturades i afavorir la 
seua inserció laboral al facilitar l’aprenen-
tatge d’un ofici. El Taller ha estat concedit 
a Faura per la Conselleria d’Economia i 
Ocupació. Els participants en el Taller d’Ocupació fan manualitats amb els menuts a les escoles. 

Cuidem el medi ambient amb el Taller d’Ocupació

Amb l’objectiu d’eradicar el problema dels excrements dels gossos, 
s’ha llançat una campanya per conscienciar als propietaris sobre la 
necessitat de recollir les deposicions. Sota el lema ‘la teua mascota 
és la teua responsabilitat’, s’han distribuït uns fullets, on es recorden 
diverses mesures obligatòries que s’han d’adoptar i la possibilitat 
d’utilitzar el Parc dels Gossos ubicat al Parc de Quémalo. 

Ja han conclòs les tasques de reorganització de l’arxiu municipal i d’in-
corporació de tots els fitxers en paper a una base de dades que perme-
trà la recuperació immediata de la informació. El volum de documents 
que s’ha generat en els darrers anys va provocar problemes d’espai i 
d’ordre, el que portà a plantejar una actuació necessària per a no perdre 
el fons documental de l’Ajuntament. Ara ja és realitat.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Els alumnes del CEIP Sant Vicent 
Ferrer començaren al mes de novembre un Taller de Teatre  -en 
la imatge- que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament i que 
s’imparteix tots els dimarts i dimecres a les escoles per la Com-
panyia Camí de Nora. La iniciativa, que ha tingut una molt bona 
acollida, naix després de dos exitoses edicions de FaurArt, el 
Festival de Teatre al Carrer, que va generar entre els més menuts 
interés per aprendre un poc més sobre este art. D’altra banda, 
noves activitats extraescolars han hagut de programar-se al CEIP 
Sant Vicent Ferrer per a les vesprades dels divendres, donat que 
s’ha instaurat la jornada intensiva este dia de la setmana (amb un 
horari lectiu de 9 a 14 hores). Davant açò, el Consistori es va com-
prometre a estudiar com cooperar per tal de facilitar la concilia-
ció laboral i familiar, i ha decidit atorgar a l’AMPA una subvenció 
de 3.500 euros per a gestionar, no solament les activitats dels di-
vendres, sinó totes les que es programen al llarg del curs escolar.
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NOVA EDICIÓ DE “VIU LA BIBLIO”

XARXA LLIBRES. Un total de 262 famílies 
han sol·licitat l’ajuda del programa de gra-
tuïtat de llibres de text XarxaLlibres, impul-
sat per la Generalitat Valenciana i dirigit a 
la creació d’un banc de llibres i altres ma-
terials per a l’alumnat d’Educació Especial, 
Primària, Secundària i Formació Professio-
nal Bàsica en els centres docents públics 
i privats-concertats de la Comunitat Valen-
ciana.

L’Ajuntament ja ha abonat la primera 
part del programa, el que ha suposat el pa-
gament de 25.427,14 euros. Els alumnes 
beneficiats rebran, com a màxim, 200 eu-
ros, en dos fases. La primera, fins als pri-
mers 100 euros, s’ha atorgat una vegada 
han aportat al Consistori el justificant de 
compra dels llibres de text. La segona fase, 
els 100 euros restants, s’abonaran en el 
moment que es tornen els llibres de text en 
bon estat, en finalitzar el curs 2015/2016.

XarxaLlibres està cofinanciat a parts 
iguals per la Generalitat Valenciana, les di-
putacions i els ajuntaments.

VIU LA BIBLIO, TAMBÉ PER 
ALS XIQUETS. Els més me-
nuts també han pogut tornar 
a gaudir de les activitats de 
“Viu la Biblio”. El passat 23 
de febrer, Dia de Pinotxo, 
realitzaren unes manualitats 
molt divertides per a recor-
dar a este titella de fusta. 

“Viu la Biblio” ha tornat a la biblioteca de Faura 
per a omplir-la de música, teatre i literatura. La 
seua programació es tancà amb l’acte “Recor-
dant l’Ovidi”, que commemorava el 9 d’Octubre. 
Ara, este projecte cultural de la Regidoria de 
Cultura s’ha iniciat amb el jazz i el blues d’”Es-
ter Andújar Group”, que presentà el seu quart 
treball, “De cançons i de llunes”, una recopilació 
de tots els temes que ha cantat en valencià al 
llarg dels seus 20 anys de carrera, on destaquen 
composicions pròpies, però també lletres que ha 
compost per a altres autors valencians i versions 
de temes de grans artistes, com Ovidi Montllor, 
Djavan o Lluís Llach.
El protagonista de la pròxima cita de “Viu la Bi-
blio” serà el teatre de la companyia CRIT, que 
posarà en escena el 6 d’abril “Espill, de Jaume 
Roig”. Una activitat que s’ha coordinat amb l’IES 
la Vall de Segó.  L’espectacle ens aproximarà a 
una de les novel·les més brillants i destarifades 
de la nostra literatura i posarà damunt la taula els 
conflictes de gènere des de l’Edat Mitjana fins 
als nostres dies.

El teatre, la música, la dansa, la poesia i la màgia prengueren els carrers del 
poble els dies 25, 26 i 27 de setembre amb la celebració de la II Edició de 
FaurArt, Festival de Teatre al Carrer. Un projecte que va oferir 26 actuacions 
i que impulsà l’Associació Cultural Arròs A Banda Part, amb la col•laboració 
de l’Ajuntament i de la Diputació de València, que feren una aportació de 9.000 
euros. La consagració de FaurArt com un referent cultural més del poble, junt 
al Cicle de Música Valenciana i de Cambra Vicent Garcés i l’Exhibició d’Art 
Urbà, quedà patent amb l’increment de companyies que hi participaren en 
2015, el doble de l’any passat. Els artistes, que convertiren els carrers de Faura 
en escenaris durant tres dies, procediren majoritàriament de València (Sagunt, 
Manises, L’Alcúdia o Les Valls), però també es desplaçaren grups de Castelló, 
Terol (concretament de les poblacions d’Olba i Valderrobres) i Barcelona.

LA BIBLIOTECA DE FAURA és ara també un nou espai expositiu, que ja 
ha sigut inaugurat per Sandra Vidal Espinosa amb la seua proposta “Àcids 
i insòlids. Colors i traços”. Si tu també vols mostrar els teus treballs de 
pintura, escultura, fotografia... només has de posar-te en contacte amb 
l’Ajuntament al correu electrònic ajfaura@fauraweb.net. Anima’t a exposar!

Un moment de l’actuació d’”Esther Andújar Group”.

ESTAT DE COMPTES COMISSIÓ FESTES D’AGOST FAURA 2015

DESPESES PRESSUPOST INGRESSOS QUANTITAT

BOUS 7.000 QUOTES VOLUNTÀRIES 44.978

DESPESES DE BOUS 13.931,90 LOTERIES, PUBLICITAT... 21.549,53

ORQUESTRES 25.109,94 PENyA S. ROC 2.100

SGAE 0

BANDA DE MÚSICA 6.375

PIROTÈCNIA 1.660

DESPESES DIA 15 465

ACTIVITATS 5.165,66

IMPREMTA I LLIBRETS 3.911,90

COMISSIÓ DE FESTES 4.948

TOTAL DESPESES (€) 68.567,40 TOTAL INGRESSOS (€) 68.627,53

La Comissió de Festes d’Agost va celebrar el dia 4 de març, l’assemblea 
anual per a tots els col·laboradors, on detallaren els comptes de les festes 
de 2015. A més, es donà un avanç de la programació que els festers de 2016 
estan preparant.

BREUS
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Diumenge 6 de març, l’Associació Cultural Falla Vila de Faura va omplir 
els carrers del poble de color i música amb la seua cavalcada fallera.

ENhORABONA ALS NOUS MúSICS DE LA SOCIETAT JOVENTUT 
MUSICAL FAURA: Javier Quilez Pérez, Empar Martínez Carruana, 
Jaume Sancho Nicasio i Elena García Peiró.

El passat 10 de octubre, la Societat Joventut Musical Faura i el cor 
de l’Escola de Música “Joan Garcés Queralt” oferiren un concert al 
Palau de la Música de València.

El passat 9 de març, el Club de Pilota Faura i l’Escola Municipal 
de Pilota Valenciana presentaren a l’antic escorxador als seus 
equips per a la Temporada 2016.

Àngela Abad, del Club de Pilota Faura, s’ha proclamat Campiona 
Autonòmica en la categoria benjamí dels “XXXIV Jocs Esportius 
de la Comunitat Valenciana de frontó individual”.

Esta temporada el CF Faura ha llançat “Jo també jugue!”, amb l’objectiu de crear afició entre els més menuts i fer-los sentir com un 
més de l’equip. La iniciativa consisteix en que cada partit que l’amateur jugue en casa, un equip de l’escola del CF Faura eixirà al camp 
amb els jugadors per a conéixer com preparen els minuts previs al partit.

L’Escola de Danses de Faura començà un nou curs el passat 9 
de gener. Els assajos són a l’antic escorxador. 
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FAURA EN XIFRES

ALTRES XIFRES 2014 2015

VEHICLES 2.667 2.690
POBLACIÓ 3.556 3.664

MOVIMENTS REGISTRE CIVIL 
NAIXEMENTS DEFUNCIONS MATRIMONIS CIVILS MATRIMONIS CANòNICS

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
28 23 20 16 10 18 1 4

ACCESSOS PÀGINA WEB www.faura.es
2014 -  500.880 2015 - 662.707

USUARIS dE LA PISCINA
2014 -  8.960 2015 - 8.893

BIBLIOTECA I SALA d’ESTUdIS            2014 2015

USUARIS 7.901 9.087
PRÉSTECS 2.802 3.194

RECOLLIdA SELECTIVA 2014 (quilos) 2015 (quilos)

VIDRE 63.320 63.414
CARTRÓ 35.011 33.857
PLÀSTIC 29.467 30.495
ROBA 10.618 12.535
FEM 1.162.415 1.189.033

RELACIÓ PER ORDRE D’INSCRIPCIÓ AL LLIBRE DE REgISTRE DE XIQUETS I XIQUETES 
NASCUTS I INSCRITS A FAURA

1. GEMMA MARTÍNEZ FORNER, 16 de gener. 
2. MARC ADAM CORELL, 9 de gener.
3. JULEN ADAM CORELL, 9 de gener.
4. MARIA PEIRÓ PÉREZ, 3 de febrer. 
5. LEIRE PÉREZ GARNÉS, 17 de febrer. 
6. LLEDÓ SORIANO ORTIZ, 3 de març.
7. PAU MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 14 de març. 
8. FERRAN QUERALT BADIA, 1 d’abril.
9. ALEJANDRA AMORES SELMA, 18 d’abril. 
10. EMMA FORNER GALINDO, 7 de maig. 
11. JUAN BAUTISTA PERIANES ARNAU, 31 de maig. 
12. ROCÍO PÉREZ SÁNCHEZ, 10 de juny. 
13. ALBA ESCRIG GÓMEZ, 31 de juliol.
14. ADRIAN GÓMEZ GAMÓN, 22 de setembre. 
15. MANEL GÓMEZ ORTIZ, 15 d’octubre.
16. CARLES QUERALT GARCÍA, 15 d’octubre. 
17. VÍCTOR CALATAYUD VERDUGO, 21 d’octubre. 
18. MARTINA RIPOLL SANDERES, 24 d’octubre. 
19. VALENTINA LAU ESCRIBA, 10 de novembre. 
20. ROSER ALBIACH GORRIS, 12 de novembre. 
21. FRANCK ASSOUSS NAVARRO, 16 de novembre.
22. ROCÍO ALCÁZAR GIL, 24 de novembre. 
23. DANIEL CONDOMINA NAVARRO, 3 de desembre.

2015

NAIXEMENTS
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www.faura.es 

BIM 
Butlletí Municipal de Faura

Fotografies: Arxiu Municipal de Faura. 
Edita: Ajuntament de Faura
Pl. Mestre Enric Garcés, 1. 46512. FAURA

El BIM es distribuix de manera gratuïta a totes 
les cases del poble i a tot qui ho sol·licite. Es 
permet la reproducció total o parcial de textos, 
fotografies o dibuixos, sempre que se cite la 
procedència.

L’Ajuntament i l’equip de redacció no es fan 
responsables dels articles firmats, ja que la res-
ponsabilitat de l’escrit recau sobre qui ho firma.

OFICINES ............ 96 260 00 04. Fax: 96 260 00 19 ...................ajfaura@fauraweb.net

ALCALDIA ...........96 260 00 04  ...............................................alcaldia @fauraweb.net

JUTJAT DE PAU .. 687 670 193 ........................................... jutjatdepau@fauraweb.net                                

POLICIA LOCAL .. 669 491 216 .................................................. policia@fauraweb.net   

OFICINA TÈCNICA D’URBANISME 96 260 53 57............. oficinatecnica@fauraweb.net                

AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 96 260 51 51 ................aedl@fauraweb.net 

AMICS .................96 260 26 33. Fax: 96 260 01 47

•	 Servei Socials .....................................................................amics@fauraweb.net

•	 Servei d’atenció a la dependència  .......................... dependencia@fauraweb.net

BIBLIOTECA ..................................................................................biblio@fauraweb.net

MANCOMUNITAT DE LES VALLS  96 260 50 67  ....................... manco@fauraweb.net

TELèFONS D’INTERÉS

EL 7 DE NOVEMBrE, l’Ajuntament de Faura va acollir el curs de Consu-
midor Reconegut com a Expert (CRE) per a la manipulació de coets i focs 
d’artifici. Este curs permet obtindre el carnet per a participar en la Baixà, així 
com en despertades.

FAURA SOLIDÀRIA. Cada vegada 
són més les persones que volen dedicar 
una part del seu temps a ajudar els seus 
veïns a través de Faura Solidària, que 
distribueix els aliments, la roba i els jo-
guets donats pels faurers i per ciutadans 
de poblacions properes. 
Recordem que l’associació, que està 
oberta dimarts i dijous de 18 a 20 hores, 
no és qui decideix qui pot beneficiar-se 
d’aquesta ajuda, sinó que les peticions 
són canalitzades pel Departament de 
Serveis Socials de la Mancomunitat, que 
és qui dona les indicacions sobre el des-
tinatari. 
El treball dels voluntaris i les donacions 
de totes les persones que han volgut 
col·laborar han permés que, durant l’any 
2015, s’hagen pogut repartir 79 lots de 
menjar i roba. A més, Faura Solidària ha 
ajudat amb joguines, roba i llibres a al-
tres institucions, com ara Socoltie o di-
ferents escoles. Pel que fa a Les Valls, 
l’organització ha treballat també perquè 
els xiquets de les famílies més necessita-
des no es quedaren sense regal durant 
un dia tan assenyalat com és el de Reis. 

NOU CONTENIDOR DE CÁRITAS. 
A la Ronda Diputació ha sigut instal·lat 
un nou contenidor per a la recollida de 
roba destinada a Cáritas, que s’uneix als 
quatre ja existents de l’ONGD Humana 
Fundación Pueblo Para Pueblo. D’esta 
forma, cada vegada és més fàcil ser so-
lidari amb els que més ho necessiten, ja 
que els veïns i veïnes tenen molt  a prop 
de casa un contenidor que fa més senzi-
lles les donacions de roba i calçat.

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. 
Vos recordem que podeu fer diver-
sos tràmits en línia i sense necessitat 
de desplaçar-se a l’Ajuntament en 
http://faura.sedelectronica.es, lloc al 
que també es pot accedir des de la 
web www.faura.es. 

Els procediments que, inicialment, 
són susceptibles de tramitació elec-
trònica són: declaració responsable 
per a l’execució d’obres menors, 
presentació de queixes i suggeri-
ments, llicències de guals, model de 
sol·licitud genèrica, sol·licitud d’ús de 
bé immoble per a la realització d’ac-

tivitats, comunicació d’incidències en 
la via pública i sol·licitud de certificat 
d’empadronament. Per a fer les ges-
tions electrònicament es necessita la 
firma digital que es pot aconseguir al 
moment en les oficines de la Manco-
munitat que, degut a la reforma de 
l’Ajuntament es troba teporalment a 
l’Edifici Amics. El telèfon de la Man-
comunitat és el 962605067 i el co-
rreu, manco@fauraweb.net.

A més, l’Ajuntament també dis-
posa de finestreta única per a facili-
tar-vos les gestions davant de qual-
sevol administració pública.
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NADAL EN IMATGES

1.  La primera carrera de l’any a Faura, 
on participaren al voltant de 150 
persones. 

2.  Els Reis Mags entregaren els regals en 
la Plaça Mestre Enric Garcés. 

3.  Exaltació de la Fallera Major, Carmina 
Carrillo i León, Presidenta, Rosa Badía 
i Pérez, i Cort d’Honor de la Falla Vila 
de Faura.

4.  Un moment de la cercavila de 
pastorets i pastoretes fins al Palau.

5.  Un any més, la Fira de Faura va ser cita 
indiscutible per a veïns i visitants.
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