
AC T I V I TAT S  A B R I L  -  J U L I O L

A més d’estes 
activitats 

s’han celebrat  la 
setmana del llibre, 
commemoració del 
bicentenari de la 
Constitució de 1812, 
xarrada informativa 
sobre les preferents, 
el Memorial d’Héctor 
Forner, els campus 
de pilota i futbol, 
cursos de natació.

25 de juny. Firma de la Fundació 
“Joan Garcés Queralt”

Del 2 al 27 de juliol. Xiquets i xiquetes a l’escola d’estiu.

10 de juny. Equips de benjamins i alevins del Club de Futbol Faura 
al Torneig Manolo Salvador 

4 d’agost. Actuació de l’orquestra Ensemble Col legno 
al Vé Cicle de Música Vicent Garcés

27 d’abril. Fernando Delgado presenta la seua 
última novel·la
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AJUNTAMENT INFORMA

ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 28/03/12
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

aprovació del Pla d’ajust previst en el Reial Decret Llei 4/2012.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre de-

signació de Jutge de Pau substitut de Faura.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

obres, plans i programes 2012.
 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 

i tres en contra (els del PP), la proposició del PSPV-PSOE sobre 
rebuig de la reforma laboral. 

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre 
mesures per a pal•liar els efectes de l’acord del Marroc amb l’UE. 

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE en 
defensa dels afectats per les participacions preferents. 

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP, esmenada pel 
PSPV-PSOE, sobre les gelades al camp.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP sobre els efec-
tes de l’acord del Marroc amb l’UE.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 
i tres en contra (els del PP), la proposició d’ERPV, per tal que se 
suprimisca l’exempció de l’IBI a l’Església i d’altres confessions.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) i tres 
en contra (els del PP), la proposició d’ERPV, relativa a l’espoli fiscal.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) i 
tres en contra (els del PP), la proposició d’ERPV donant suport a la 
vaga general del 29 de març.
Sessió extraordinària del 15/05/12

 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre la 
concertació de l’operació d’endeutament prevista en el mecanisme 
de finançament per al pagament als proveïdors dels ens locals del 
Reial Decret Llei 4/2012.  
Sessió del 28/05/12

  S’acorda, per unanimitat, les festes locals per al 2013.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre 

solidaritat amb les dones víctimes del robatori dels seus fills o filles 
per a ser entregats en adopció.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) i 
dues abstencions (els del PP), la proposició del PSPV-PSOE sobre 
la renuncia del Rei com a President d’Honor de l’WWF ESPAÑA.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE per 
commemorar el 50 aniversari del llibre Nosaltres els valencians.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre 
resolució, per part de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, 
dels expedients de la Llei de Dependència, anteriors al decret de 
28 de febrer de 2011.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 
i dos vots en contra (els del PP), la proposició del PSPV-PSOE 
rebutjant l’amnistia fiscal.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre 
recolzament amb les reivindicacions de les organitzacions agràries 
valencianes.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre 
desnonaments i polítiques d’ajuda al lloguer.

 Es rebutja, per un vot a favor (el d’ERPV), set abstencions (els 
del PSPV-PSOE) i dues en contra (els del PP) sobre els codis de 
bones pràctiques dels bancs.

 Es rebutja, per un vot a favor (el d’ERPV), set abstencions 
(els del PSPV-PSOE) i dues en contra (els del PP), la proposició 
d’ERPV per declarar Faura municipi Republicà.
Sessió del 17/07/12

 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 
aprovació del Compte General del 2011.

 S’acorda, per nou vots a favor (els del PSPV-PSOE i PP) i una 
abstenció (el d’ERPV), la proposició de l’Alcaldia sobre autorització 
al regidor d’agricultura.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 
i dos vots en contra (els del PP), rebutjar els retalls en educació.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP de recolzament 
a l’Any Internacional de les Cooperatives.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 
i dos vots en contra (els del PP), la proposició d’ERPV sobre les 
agressions a la llengua valenciana.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 
i dos vots en contra (els del PP), la proposició d’ERPV contra la 
proposta de modificació del Codi Penal, referent a la convocatòria 
de concentracions per internet.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 
i dos vots en contra (els del PP), la proposició d’ERPV esmenada 
pel PSPV-PSOE sobre la gestió dels incendis del mes de juliol.

   

Tots per unanimitat
Sessió extraordinària del 28/03/12

 S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: les 
números 4 al 9/2012.

 S’acorda felicitar Álvaro Navarro Serra, per la consecució, per 
quarta vegada, del Campionat Circuit Bancaixa d’Escala i Corda.
         S’acorda l’aprovació de les normes d’ús del Parc de la Rodana 
per les Pasqües de 2012.
Sessió extraordinària del 19/04/12

 S’acorda aprovar la programació de la setmana del llibre.
 S’acorda commemorar el bicentenari de la Constitució de 

1812 el 28 d’abril de 2012. 
 S’acorda fer l’homenatge als majors el 21 d’abril de 2012.
 S’acorda felicitar la Societat Juventut Musical de Faura per 

l’obtenció del Primer Premi en la secció primera, al Certamen Inter-
nacional de Bandes de Música “Vila de la Sènia”.  
Sessió del 27/04/12

 S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: les 
números 10 al 13/2012.

 Es dóna compte de l’informe del primer trimestre de 2012, de 
la Policia Local, sobre possibles vehicles abandonats.

 S’acorda que s’elabore informe sobre la possibilitat legal d’ús 
de la “pardalera” del Parc de la Canaleta.
Sessió del 28/05/12

 S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: les 
números 14 al 19/2012 i 21/2012.

 S’acorda l’execució de sentència 105/2012, dictada en el re-
curs d’apel•lació 930/2010 pel Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana.

 S’acorda concedir subvenció al col·legi Sant Vicent Ferrer per 
als alumnes de 6é de primària per a activitats extraescolars

 S’acorda que s’elabore un informe sobre la legislació a aplicar 
per a fer una ordenança reguladora de la inspecció tècnica d’edificis.

 S’acorda sol•licitar l’adhesió al programa de la Diputació de 
València per a millorar la gestió dels serveis municipals. 

 Es dóna compte del precinte de la zona d’acampada des del 
15 de maig al 30 de setembre de 2012, per risc d’incendis.

 S’acorda aprovar el conveni de col•laboració amb el Club Pilota.
Sessió del 26/06/12

 S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: les 
números 22 i 23/2012 i 25 i 26/2012.

 S’acorda aprovar el conveni de col•laboració amb la Fundació 
Joan Garcés Queralt.

 S’acorda concedir a l’escola de música “Joan Garcés Queralt” 
una ajuda econòmica per a fer una jornada de convivència amb la 
banda juvenil d’Alfara del Patriarca.

Faura/agost.2012

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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GRUPS MUNICIPALS

A poc a poc la realitat del dia a dia situa a cadascú al 
seu lloc; en moments difícils com els que vivim, des del 
grup socialista, volem deixar ben clar que no renunciem 
a cap debat polític amb la resta dels grups que con-
formen la corporació, però entenem que, ara més que 
mai, és necessari que els ciutadans senten prop d’ells els 
seus representants i que, sobretot, estiguem a la altura 
per buscar solucions encaminades a resoldre els seus 
problemes o, almenys, recolzem les seues reivindicacions 
més bàsiques. Com vàrem dir al primer ple emprant les 
paraules del poeta Salvador Espriu, ens mantindrem fi-
dels per sempre més al servei d’aquest poble.

La responsabilitat del grup socialista en la gestió muni-
cipal és un contracte amb la ciutadania de Faura i eixe 
és el camí que ens hem marcat també a l’hora de portar 
al ple les nostres propostes perquè siguen debatudes i 
recolzades per la resta dels grups. Per contra, hem vist 
com des de l’oposició, els uns han deixat de fer propostes 
i mocions reclamant al govern central allò que ens era tan 
necessari abans i que ara hem d’entendre com a retalla-
des necessàries, i els altres presenten mocions que fins 
i tot el seu portaveu reconeix que no serveixen per a res. 

Les nostres propostes han estat clares: hem recolzat les 
reivindicacions dels col•lectius més afectats per les re-
tallades insolidàries de Rajoy o de Fabra, com és ara 
l’educació o la dependència, defensant l’ensenyament pú-
blic, com la millor manera d’assegurar el dret a una edu-
cació de qualitat, lliure i igualadora o la llei de la dignitat 
per a tots i totes, defensant les persones més indefenses 
i vulnerables; hem facilitat la informació als afectats per 
la cobdícia i la usura dels bancs, així com hem organitzat 
xarrades per als treballadors del camp i la llar que es-
trenen un nou sistema de seguretat social; hem defensat 
les justes reivindicacions dels llauradors que un any més 
afronten una precària situació agreujada per l’oratge i per 
una política injusta de preus; hem manifestat el rebuig a 
la reforma laboral. 

Estes han sigut algunes de les 30 propostes que hem 
portat al Ple, i continuarem amb eixa línia, assumint la 
veu del nostre poble. 

Menció a part mereix el capítol dels aturats del poble que, 
per primera vegada, han vist com no han pogut iniciar els 
treballs fins al mes d’agost, això sí, la fórmula 1 s’ha fet i 
pagat quan tocava; mentrestant aguantem diàriament el 
discurs del partit popular que les coses que fan són per 
necessitat i no per la seua voluntat, com si fer una amnis-
tia fiscal a qui defrauda fóra una obligació!!! 

No volem deixar passar l’oportunitat de desitjar al veïnat 
que, malgrat tot, passeu unes bones festes amb els 
amics i familiars.

                  Pspv Psoe Faura

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

Des del Partit Popular de Faura, sóm conscients dels temps tan 
durs que estem atravessant i sobretot dels autèntics drames fami-
liars que afecten a molts veïns de Faura. Moments tan durs que 
hem reconegut tota la gent que composem el grup popular, des del 
President del Govern fins a les concejales de Faura, mesures dures 
molt dures, però totalment necessariés per a restablir els 320.000 
milions amb el que el dèficit  ha aumentat aquests tres últims anys, 
per això des d’aquestes linees volem, deixar clar que són mesures 
impopulars i del gust de cap persona però totalment necessàries 
per a poder eixir d’aquesta crisi, que en tantes ocasions hem parlat 
d’ella. Els populars de Faura el que volem és mirar cap endavant, 
ja que és el moment de pendre decisions encara que siguen en 
contra de molts ciutadans i de “donar la cara”, així que des d’ací 
els volem fer arribar a tots el faurers la nostra invitació a que acu-
deixquen als Plens, i mostren les seues preguntes i sugerències, 
així podran constatar com el grup popular donà la cara encara 
que a voltes hi ha gent que no ens deixe ni tan sòls expressar-nos.
 
En ocasions anteriors hem parlat “d’arrimar el hombro” i de “respon-
sabilitat”, però ara sobretot volem recalcar que són moments de SO-
LIDARITAT.Solidaritat amb les milions de persones que han perdut 
el seu lloc de treball, amb tots els prejudicis que això condueix. So-
lidaritat amb les milers de persones que no poden arribar a final de 
mes, però molta més solidaritat amb les persones que per desgrà-
cia no poden ni tan sòls començar-lo. També volíem recordar-nos 
de tota la gent que ha patit la crueltat dels incendis, però recalcar les 
mesures quasi d’inmediat que s’han realitzat per a que la gent afec-
tada es puga posar en marxa el més prompte possible per a pal.liar 
els danys, mesures urgents aprobades tant pel Consell de la Gene-
ralitat com les que s’estàn prenent per part del Govern Central, totes 
elles junt amb les que el ministre ha demanat també a l’Unió Europea.
 Per això també pensem que són moments de mantindre la “pau 
social”, per part dels ciutadans, però sobretot dels estaments 
polítics i de tot tipus d’administracions, ja que ens trobem en 
moments durs però a més a més, sempre hi ha gent que aprofi-
ta qualsevol cirqumstància per a crear una mica més si és pos-
sible de malestar entre els ciutadans, per això, més que mai 
hem de actuar amb responsabilitat encara que a voltes això ens 
faja deixar els nostres propis interessos una mica de costat.

Sabem que s’està demanant un gran esforç per part de tots els ciu-
tadans, però també tenim la total convicció que aquestes fatigues 
van a donar els resultats esperats, perquè són mesures presses 
per un govern responsable i que no té altra finalitat que traure a 
Espanya d’aquesta crisi. Esforç que no totes les persones poden 
fer d’igual manera per això hi ha diferents sectors de la societat 
que es senten més atacades en el moment de tenir que renunciar a 
retribucions del sou, però també volem deixar clar que son mesures 
excepcionals per a uns temps excepcionals, i també sabem que es 
van a pendre mesures de les quals molts ciutadans ja fà temps que 
pensem que s’han de fer, com són diversos privilegis que tenen di-
ferents sectors, hi ha variats casos de solidaritat amb l’eliminació de 
diferents retribucions salarials, com és el cas de alguns polítics, en-
cara que també ha hagut casos que donen vergonya al.liena ja que 
hi ha que predicar amb l’exemple com és el cas de la comunitat de 
Madrid, per això demanen a tots els polítics una mica d’exemplaritat.

Per últim, no volíem acabar sense desitjar-vos que passeu bones 
festes i que gaudiu amb tota la vostra gent, ja que una mica d’alegria 
no ens farà oblidar els problemes però ens ajudarà a portar-los una 
mica millor. BONES FESTES.

popularesfaura@hotmail.es 
   pfaura Populares 

 

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
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GRUP MUNICIPAL D’ERPV

Al Ple del mes de març portàrem una iniciativa per al cobrament de 
l’IBI a l’Església catòlica, moció que es va aprovar amb el vot en contra 
del PP. Ens omple d’orgull com a ciutadans republicans i laïcs que Faura, 
per iniciativa d’ERPV, siga un dels primers municipis on l’Església pagarà 
l’IBI pels seus locals no destinats a culte. Sols un pas, però el primer.

En la mateixa sessió demanàrem que l’Ajuntament es pronunciara con-
tra l’espoli fiscal a què ens sotmet Espanya cada any. Encara hi ha molts 
valencians que desconeixen les xifres d’aquesta espoliació, d’aquest 
robatori: 6000 milions d’euros cada any se’n van en fluxos cap a Ma-
drid però mai no tornen en inversions tal com ens correspondria. De 
ben segur que sense aquest forat econòmic en concepte d’una falsa 
solidaritat imposada, que afeca a tota la gent que viu al País Valencià, 
la Generalitat no hauria d’haver demanat cap rescat ni pagaria interes-
sos elevadíssims per uns diners que són nostres.Mai no ens cansarem 
la gent d’ERPV de denunciar aquest greuge que patim els valencians 
davant el qual, la corrupció i mala gestió del tresor públic a mans del 
PP durant anys, queda en xifres ridícules. Aquest és el preu per ofrenar 
glòries a Espanya: un tracte que ens ofega i emprobreix.

Al maig, una moció per la dació en pagament o el lloguer social de 
l’habitatge hipotecat volia pressionar la banca que practica desnona-
ments de famílies que es veuen al carrer, sense casa i amb un deute de 
per vida.La pressió als bancs hauria sigut molt senzilla i alhora eficaç: 
retirar els diners públics dipositats en entitats que s’hi neguen a negociar. 
El debat de la iniciativa fou molt interessant: el grup socialista va argu-
mentar _ i no poc!_ en contra de la nostra moció per acabar abstenint-
se,mentre que el PP no va dir ni pruna i es pronuncià en contra.Sense 
cap argument.

També hi presentàrem una iniciativa per declarar Faura “Municipi re-
publicà” atesos els recents excessos de la monarquia borbónica: co-
rrupció al seu si,opacitat de dades econòmiques i en inversions, falta 
de sensibilitat amb la ciutadania, malbaratament de diners de tots en 
extravagàncies cinegètiques... Per contra el model d’Estat republicà, 
que situa a tots els ciutadans iguals davant la Llei, on la potestat per 
escollir el seu cap d’Estat recau en la sobirania popular,creiem que és 
la fórmula necessària, lògica amb els temps i l’època que estem vi-
vint, i així ho plasmàrem al Ple. La votació...com la música de l’anterior 
cançó: rebutjada pel PSOE i el PP, uns per acció, els populars; i els 
altres per omissió, els socialistes,o millor dit per incongruència políti-
ca, ja que s’abstenien mentre brindaven al sol dient-se republicans.

Per acabar volem mostrar el nostre rebuig davant un tema que ens afec-
ta i que marca un abans i un després en la nostra economia. Fa uns dies 
es va votar al Congrés dels diputats la prioritat del Corredor de mercade-
ries que ens connectarà amb Europa. Doncs bé, malgrat que la UE ha dit 
que l’opció mediterrània és prioritària davant la central, tots els diputats 
valencians presents al Congrés votaren en contra del interessos dels va-
lencians. Digueren NO al Corredor mediterrani.Tots, sense excepció: PP, 
PSOE, UPyD, IU i Compromís …Vergonya, cavallers, vergonya!

Tant pesa el lobby madrileny com per anar en contra dels interessos de 
la majoria i sobre tot de qui els ha votat?El corredor mediterrani serà, si 
es fa finalment,una eina útil per exportar els nostres productes del camp 
i tots el que genera la indústria i empreses valencianes.L’instrument per-
fecte, imprescindible, per eixir de la crisi.
 
Només el nostre grup parlamentari(i també CiU) hi han votat a favor. Pa-
radoxes de la vida? No, opcions polítiques que, en passar el viaducte de 
Bunyol, neguen a qui els votà. Els únics diputats valencianistes presents 
al Congrés són els representants d’Esquerra elegits per les circumscrip-
cions de Barcelona i Girona.

Per últim volem mostrar la nostra enhorabona i felicitar a la gent de 
l’AMPA de Faura i la resta de Les Valls per les mobilitzacions de les da-
rreres setmanes en defensa d’una escola pública i contra les retallades.

Bon estiu a totes i tots i bones Festes.

BIM 
Butlletí Municipal de Faura
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A finals de juliol vingué la resolució per poder començar el Pla 
d’Ocupació. A hores d’ara estan treballant per al poble les dues 
primeres tandes de peons agràries, els de juliol i els d’agost, un 
total de 56 persones. El retard en arribar l’autorització ha su-
posat retardar tot el Pla d’Ocupació dissenyat per l’Ajuntament. 
Així les tandes de peons generals no començaran fins setem-
bre. El Pla té previst que, al voltant, de 150 persones es benefi-
cien amb un mateix contracte en retribució i durada, un mes. No 
solucionem res, però ajudem a les famílies. Un esforç conside-
rable per un poble xicotet.

PLA D’OCUPACIÓ

Espai dels majors.  A l’abril va obrir les portes, i des 
de finals de juliol funciona el servei de barberia: els dijous, de 9 
a 13 h. D’altra banda, passat l’estiu s’oferiran diferents xarrades 
d’interés com ara la successió i el testament, la protecció jurídi-
ca per a les persones majors i els dependents i els cuidadors.  
Junta d’Aigües. Als darrers mesos s’han produït 
queixes i problemes amb els torns i drets de reg de l’aigua 
de la Font. Davant esta situació, passat agost la Junta 
d’Aigües convocarà una reunió informativa amb propie-
taris i agricultors per recordar la normativa que regeix 
l’aigua de la Font. 

ALTRES


