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Sessió del 28-01-2013
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre el 

conveni bàsic bilateral entre la Prefectura Central de Trànsit i 
l’Ajuntament.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE per a fer 

una xerrada informativa sobre com la llei sobre la Seguretat Social 
afecta als jubilats que tenen en propietat camps i marjals.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre 
la revisió per comprovar les condicions de conservació i manteni-
ment del Col•legi CEIP Sant Vicent Ferrer.
 S’acorda, per huit vots a favor (PSPV-PSOE i ERPV) i tres en 

contra (PP), la proposició d’ERPV sobre la publicitat de les ba-
lances fiscals de les comunitats autònomes de manera oficial per 
part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
 S’acorda, per huit vots a favor (PSPV-PSOE i ERPV) i tres en 

contra (PP), la proposició d’ERPV rebutjant l’avantprojecte de llei 
orgànica de millora de la qualitat de l’educació (LOMCE).
 S’acorda, per huit vots a favor (PSPV-PSOE i ERPV) i tres en 

contra (PP), la proposició d’ERPV d’estudiar elaborar un regla-
ment municipal sobre la concessió de les ajudes socials.
 S’acorda, per huit vots a favor (PSPV-PSOE i ERPV) i tres en 

contra (PP), la proposició d’ERPV rebutjant els pressupostos de 
l’estat de 2013 pel finançament injust per al País Valencià.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’ERPV donant suport 

a Carles Mateu Blay, i contra les humiliacions lingüístiques que 
estem patint al País Valencià.

Sessió del 25-03-2013
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia relativa a 

l’aprovació de la modificació específica núm. 1 del PGOU de Fau-
ra.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia relativa a 

l’aprovació de les bases reguladores per a la selecció de treballa-
dors dins del Pla Municipal d’Ocupació.
 S’acorda, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança munici-

pal reguladora del cementeri de Faura.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre el cà-

non de sanejament. 
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre la de-

claració de Faura com “Ciutat Solidària amb l’Alzheimer”.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre 

regularització de les ETTS.
 S’acorda, per huit vots a favor (PSPV-PSOE i ERPV) i tres en 

contra (PP), la proposició del PSPV-PSOE sobre la retirada de 
l’avantprojecte de Reforma de l’Administració Local.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre el 

tancament de les oficines bancàries.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre el 

dret a prestacions farmacèutiques de persones amb discapacitat.
 S’acorda, per huit vots a favor (PSPV-PSOE i ERPV) i tres en 

contra (PP), la proposició del PSPV-PSOE sobre reestructuració 
dels serveis d’urgència i el transport sanitari.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE exigint 

el pagament immediat de les ajudes a emprenedors.
 Es rebutja, per tres vots a favor (PP) i huit en contra (PSPV-

PSOE i ERPV) la proposició del PP sobre la creació d’una comis-
sió per a establir taxes a les cerimònies civils.
 S’acorda, per unanimitat, l’esmena del PSPV-PSOE sobre la 

proposició d’ERPV, per a celebrar “l’any Estellés” i “l’any Espriu”.
 S’acorda, per huit vots a favor (PSPV-PSOE i ERPV) i tres en 

contra (PP), la proposició d’ERPV en defensa dels boscos valen-
cians i la paralització de qualsevol projecte de privatització.

 S’acorda, per huit vots a favor (PSPV i ERPV) i tres en contra 
(PP), la proposició d’ERPV en defensa de l’autonomia local.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’ERPV, esmenada pel 

PSPV-PSOE, sobre la col•locació en un espai públic municipal de 
parcs saludables per a la tercera edat.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia de la taxa per 

prestacions sanitàries no cobertes pel sistema nacional de salut.

Sessió del 27-05-2013
 Declaració Institucional sobre el recolzament al sector industrial i 

del futur de la planta de Thyssenkrupp Galmed.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre ratifi-

cació d’informe favorable a la ponència de valors i aprovació provi-
sional de  la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’IBI.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

l’aprovació de  la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per la prestació del servei i realització d’activitats en 
instal•lacions esportives.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia de revisió de 

preus del contracte de gestió del servei de subministrament d’aigua.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre les sub-

vencions de l’entitat estatal de segurs agrari (ENESA).
 S’acorda, per huit vots a favor (PSPV i ERPV) i tres abstencions 

(PP), la proposició del PSPV contra la privatització del registre civil.
 S’acorda, per huit vots a favor (PSPV i ERPV) i tres en contra (PP), 

la proposició del PSPV sobre les conseqüències de la reforma local 
del govern en els serveis socials i en les polítiques d’igualtat.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre la 

creació d’una Comissió d’Investigació per l’accident del metro.
 S’acorda, per huit vots a favor (PSPV-PSOE i ERPV) i tres absten-

cions (PP), la proposició del PSPV-PSOE sobre la defensa del dret 
a la lliure decisió de les dones.
 S’acorda, per huit vots a favor (PSPV i ERPV) i tres en contra (PP), 

la proposició del PSPV en defensa de la funció social de l’habitatge.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre 

l’impagament del xec habitatge.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’ERPV, esmenada pel 

PSPV-PSOE, per impedir que es talle la llum a persones amb pro-
blemes econòmics i risc d’exclusió social.
 S’acorda, per huit vots a favor (PSPV-PSOE i ERPV) i tres en 

contra (PP), la proposició d’ERPV de suport a la plena vigència 
i legalitat de les denominacions País Valencià i llengua catalana.
 S’acorda, per unanimitat, l’esmena del PSPV-PSOE, la proposi-

ció d’ERPV, perquè l’INSS retorne el reconeixement del grau de 
dependència corresponent a totes les persones amb discapacitat.

Sessió del 28-01-2013
 Concessió de llicència urbanística.
 Informe de la Policia Local sobre vehicles abandonats.
 S’acorda fer un escrit als adjudicataris dels contractes de gestió 

de servei públic de bar i quioscos de propietat municipal recordant-
los les obligacions adquirides.
 S’acorda l’estudi de la situació actual del mercat.
 S’acorden les bases de la I edició del Premi Dona 2013.

Sessió del 25-02-2013
 Concessió de llicències urbanístiques.
 S’acorda l’aprovació de la programació del dia de la Dona.
 S’acorda adherir-se al conveni de col•laboració entre la Di-

putació i el Col•legi d’Advocats per a la prestació dels serveis 
d’assessorament jurídic relatius a la vivenda habitual.

Faura/juliol 2013

ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Tots per unanimitat
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 S’acorda aprovar el pla d’actuacions d’emergències per a la crema 

i focs d’artifici en les Falles.
 Es dóna compte de la programació de la Regidoria de Cultura.
 Es dóna compte de la programació i activitats que es realitzen en 

l’Espai dels Majors, organitzades per la Regidoria d’Igualtat.

Sessió del 25-03-2013
 Concessió de llicències urbanístiques.
 Informe de la Policia Local sobre vehicles abandonats.
 Es dóna compte que per Secretaria i pels Serveis Tècnics s’ha 

emés informe favorable del tancament del vial al c/ Barranc. 
 Es dóna compte del Programa Provincial de Turisme Social per al 

2013, dirigit a persones jubilades del municipi. 
 S’acorda aprovar l’esborrany del conveni amb la Diputació per a 

l’execució de l’obra “Recuperació del Barranc de la Canaleta”. 
 S’acorda comunicar les queixes per la mala atenció al public a 

l’empresa  Sociedad Española de Abastecimientos, S.A., adjudica-
tari del servei públic de subministrament d’aigua potable.
 S’acorda organitzar una xerrada sobre les diferents mesures es-

tablertes al RD 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per a 
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut.

Sessió extraordinària del 09-04-2013
 S’acorda realitzar les diligències i obres per a dur a terme la reso-

lució del tècnic contra la contaminació acústica de l’activitat de bar 
de la Canaleta.
 Es dóna compte de la visita de personal de la Diputació encarre-

gat del projecte SONA WIFI per a replantejar i estudiar el desplega-
ment de la xarxa d’autoprestació del servei.
 Es dóna compte del inici dels treballs de neteja, desbrossament i 

arrancada de pins sobrants de la muntanya de la Rodana, realitzats 
per la brigada forestal d’IMELSA.
 S’acorda la regulació de l’ús dels bens mobles municipals.

Sessió del 30-04-2013
 Concessió de llicències urbanístiques.
 Implantació del sistema de gestió d’expedients electrònics.
 S’acorda redactar i aprovar els criteris per a la concessió de les 

beques La Dipu et Beca 2013, d’acord amb les directrius de la as-
semblea d’estudiants.

Sessió del 28-05-2013
 Concessió de llicències urbanístiques .
 S’acorda l’aprovació d’un conveni de col•laboració per a impartir 

un curs de formació de manipulador de plaguicides d’ús fitosanitari.
 S’acorda l’aprovació de les bases reguladores del funcionament 

de l’Escola d’Estiu Faura 2013.
 Es dóna compte de l’escrit del CEIP Sant Vicent Ferrer sobre la 

matriculació del curs escolar 2013/14 i la falta d’espais escolars.

Sessió del 24-06-2013
 Concessió de llicència urbanística.
 Es dóna compte de la programació del Cicle de Música Valencia-

na i de Cambra Vicent Garcés.
 Es dóna compte de l’expedient perquè el servei de Jutjat de Pau 

es preste conjuntament amb l’Ajuntament de Benifairó de les Valls.
.
AUDIÈNCIES PÚBLIQUES

 La del 17 de juny, sobre la Revisió Cadastral de Faura 2013. 
 La del 24 de juny, sobre el Balanç de comptes de l’Ajuntament de 

Faura en el 2013.

FULL DE L’ALCALDE
Un mes de treball és el que és, no soluciona res. Però 

alivia. Vam ser els primers de la comarca en posar en mar-
xa un Pla d’Ocupació. 185 persones l’any passat, 250 el 
pròxim. Un pla transparent que no se fa des de la majoria, 
sinò des de la unanimitat de representants sindicals i po-
lítics. Alguns pocs s’han quedat fóra per no estar ben ins-
crits en l’Inem; i mira que ho hem avisat. Se lleven diners 
de molts llocs per fer-lo realitat, i és un esforç permanent 
per arribar als terminis oficials i una carrera d’obstacles per 
banda dels que tenim per dalt. Casi un terç del pressupost, 
el que fa que en les estadísitiques casi el 50% de les des-
peses s’aconvertisquen en despeses de Personal. Però ahí 
estem. És una llàstima que alguns, ben pocs, però alguns, 
no valoren l’esforç de tot un poble que és açò, i amb la seua 
actitud desvergonyida quan els toca treballar, alcen meres-
cudes crítiques. Tots hem de col.laborar per evitar-ho. 

Està clar que sense un ajust d’ingressos i despeses se-
ria impossible fer front a moltes coses, entre d’elles el Pla 
d’Ocupació. En este BIM teniu xifres per a reflexionar. Mai 
hem sigut desbaratadors. Tampoc hem sigut de grans in-
gressos i quan els hem tingut, els hem invertit en millorar el 
que teníem. L’esforç que demanem a tots, és el que és. A 
les tables de dins el teniu. Sumant els impostos i taxes que 
paguem i dividint-los per habitant eix que sóm els últims de 
la comarca. Hi ha gent que no vol creure les bones notícies, 
i ho discuteix. Les dades no les elaborem nosaltres, les fa la 
Sindicatura de Comptes. Però la realitat és la que és. Tenir 
una bona gestió econòmica és la única manera de poder 
ajudar al qui ho necessita. Imagineu-vos que podríem fer 
més sinò tinguèrem que pagar 60.000 euros d’interessos 
pels diners que ens deu la Generalitat!!!!.

Altra cosa és que el govern de Rajoy haja decidit pujar un 
10% la contribució. Altra cosa és que el Ministeri haja posat 
en marxa, després de 24 anys, la revisió cadastral. Ahí ni 
entrem ni eixim des de l’Ajuntament. Però ho sofrim, perquè 
veniu a demanar-nos explicacions, per molt que poc podem 
fer. Però a cadascú el que és de cadascú. I heu de saber-ho. 
Clar que hi ha que reformar coses quan no funcionen. Però 
cal digerir-les, i comprenc el cabreig de la gent quan diu que 
tot s’ajunta. El que està en la nostra ma podem discutir-ho, 
la resta no. L’alcalde una vegada elegit és l’alcalde de tots 
i té que vetlar pels interessos de tots, no dels particulars 
de cadascu, que també són legítims. En temps fotuts com 
aquestos, i en un poble, no cal que us diga el complicat que 
és açò. Sent molt cada vegada que algú s’enfada o despo-
trica quan l’Ajuntament o jo mateix prenem alguna decisió 
que no li convé. És dur, però estem per prendre decisions 
que li convinguen a tots, actuant igual per a tots. És més dur 
del que pareix, però és la nostra feina. I sé que ho sabeu i 
ho valoreu. Però també lamente no poder fer mes. Demane 
disculpes perquè estic segur que podríem fer més i millor i 
vos demane que, malgrat tot, sapigueu desgranar la palla 
del gra i entendre les nostres decisions dins del context.  

Sabeu que sempre estic amunt i avall, en altres obliga-
cions que tinc. Pero sabeu que, per qualsevol cosa, deixeu 
el vostre telèfon  i si puc el mateix dia us localitze.

Gaudiu de l’estiu, del cicle de musica, de la piscina amb el 
nou bo, de les nits a la Rodana a la que ja li hem posat llum 
a les taules, dels passejos a la llum dels leds, que ens faran 
estalviar. Bon estiu i bones festes d’agost!! 
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Al mes de juny el nostre poble acollia la trobada de les es-
coles en valencià del camp de Morvedre que enguany es-
tava dedicada al poeta del poble, Vicent Andrés Estellés.

Els seus missatges reivindicatius, convertits en versos es 
transformaven en una veu compromesa, en una reivindi-
cació social amb la voluntat de ser “per sempre, poble”. En 
els temps en què vivim de crisi, de retallades en educa-
ció i sanitat, de pèrdua d’autonomia en pilars bàsics de la 
nostra societat com és el municipalisme, l’intent de priva-
tització del Registre Civil que suposa una vulneració dels 
principis de justícia igualitària i de qualitat, la coartació 
del dret a una maternitat lliurement decidida, els versos 
d’Estellés prenen força. El poeta deia “Assumiràs la veu 
d’un poble, i seràs la veu del teu poble”.  I això és el que 
està fent el grup socialista: escoltar i preocupar-se pels 
problemes dels seus veïns, és la nostra responsabilitat.

En moments on el PP està obsessionat a desmantellar els 
drets socials aconseguits amb l’esforç de tots, volem alçar 
la veu per cridar JA ESTÀ BÉ; volem ser la veu dels des-
ocupats, dels col•lectius més afectats per les retallades, 
de les víctimes de la usura bancària, dels que, com el ma-
teix ajuntament, esperen amb desesperació que el govern 
malgastador dels valencians pague allò que els deu.
DIGUEM NO al projecte de reforma local perquè DES-
MANTELLA ELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS 
(teleassistència, ajuda a domicili per a persones depen-
dents, ajudes d’emergència, ajudes a dones maltracta-
des,...) i redueix les seues funcions a la mera “avaluació 
i informació de situacions de necessitat social, i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social”. 
30 ANYS PER LA BORDA, per a intentar dibuixar un Estat 
assistencial basat en la beneficència. Este projecte de re-
forma deixa a les famílies en mans d’unes administracions 
(diputacions i comunitats autònomes) que no coneixen ni 
la seua realitat ni les seues necessitats; en les quals no 
participen directament, i en  què, com en el cas de les 
Diputacions, no han votat.

Si demanem la creació d’un Fons Estatal d’Emergència 
per a les famílies en situació de pobresa i exclusió social, 
la moratòria que paralitze els desnonaments, la gratuïtat 
dels articles ortopèdics i medicaments a qui més ho ne-
cessita, que no tanquen prestacions hospitalàries ni cen-
tres de salut, que cap xiquet es quede sense escola de 
qualitat, que es respecten els convenis dels treballadors 
del camp, és senzillament perquè estem alçant la veu del 
poble, són les reivindicacions que ens feu aplegar dia a 
dia.

No hem volgut tampoc oblidar el record de les víctimes de 
l’accident del Metro ni el sofriment i la lluita dels seus fa-
miliars per aclarir la veritat dels fets ocorreguts; en aquest 
sentit volem agrair el recolzament dels altres grups muni-
cipals.

 
Us desitgem unes bones festes!!!!!

Pspv Psoe Faura 

GRUPS MUNICIPALS

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

La comunitat educativa de Faura, amb el 
suport de l’equip de govern (PSPV-PSOE) i 
d’ERPV, continua amb les concentracions en 
contra de les retallades i per a exigir una edu-
cació pública de qualitat i unes infraestructu-
res en condicions, que inclou llevar els actuals 
barracons del col·legi públic i construir més 
aules. A més, la ‘marea taronja’ seguirà lluitant 
pels serveis públics.

És cert que l’Ajuntament no té la compe-
tència en infraestructures educatives però 
no és menys cert que no anem a parar de 
reclamar el que és de justícia. Els barracons 
continuen ahí malgrat les gestions realitzades 
per l’Ajuntament perquè s’habilitaren dues 
aules en el menjador i es traguera a la zona 
de l’hort un menjador prefabricat.

ACTUALITAT
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GRUP MUNICIPAL D’ERPV

Espanya ens ofega. La submissió a la llei fiscal estatal, 
que tan injusta resulta per als valencians, fa que no pu-
guem disposar dels recursos que generem i això ens por-
ta a un atzucac de misèria i empobriment de gravíssimes 
conseqüències per a tota la ciutadania.

Per aquest motiu, al Ple de gener, Esquerra Republica-
na, presentàrem una iniciativa demanant la publicació de 
les balances fiscals per saber amb exactitud l’espoli que 
patim. Les balances mostren el resultat de contraposar 
els impostos que paguem els valencians a la caixa única 
de l’estat i les inversions que Madrid fa a casa nostra. La 
moció va ser aprovada malgrat el vot contrari del PP. En 
aquell Ple, també vàrem aconseguir el compromís perquè 
els serveis socials que presta l’Ajuntament passaren a 
regir-se per un reglament municipal, ja que l’actual que 
marca la Generalitat és del tot inaccessible per a la gran 
majoria de persones que pateixen situacions penoses.

Al Ple de març, rebutjàrem la reforma de l’administració 
local posada en marxa pel govern de l’Estat. De fet, la re-
forma comportarà un gravíssim atac al municipalisme amb 
la retirada de competències als ajuntaments en sanitat, 
serveis socials o educació: les funcions que ara realitzen 
les corporacions municipals dependran d’administracions 
públiques superiors, menys sensibles a les necessitats 
dels ciutadans. Així, distanciant la presa de decisions del 
veïnatge de la ciutadania es perdrà eficiència i, sobretot, 
adequació i qualitat en els serveis. I no oblidem que som 
els municipis de menys de 20.000 habitants els que ens 
trobem en el punt de mira d’aquesta agressió al principi 
de subsidiarietat. 

Així mateix, al març presentàrem una iniciativa rebutjant 
la intenció de la Conselleria de Medi Ambient de privatit-
zar els boscos valencians. Tothom és ben conscient dels 
grans incendis provocats amb la intenció d’urbanitzar la 
terra cremada. És ben clar que la iniciativa de la Generali-
tat pretén explotar la fusta cremada i implicarà l’eliminació 
de gran part de la coberta vegetal. Finalment, al maig, en-
tre altres iniciatives socials, Esquerra Republicana promo-
guérem una moció, aprovada per unanimitat, per impedir 
que es tallen serveis bàsics com l’aigua o la llum a les 
famílies amb greus dificultats econòmiques.

Per acabar, volem parlar-vos de solidaritat, solidaritat amb 
els nostres veïns i conciutadans. La situació socioeconò-
mica de moltes famílies s’agreuja per moments. Fa poc 
hem sabut que els bancs d’aliments que atenen els més 
necessitats estan completament desbordats; la dràstica 
reducció d’ajudes publiques a causa de les retallades i 
l’augment de la demanda d’aliments bàsics estan gene-
rant un escenari molt difícil. Per tant, des d’Esquerra Re-
pubicana, fem una crida a la solidaritat i us demanem que 
col•laboreu en la mesura de les vostres possibilitats per 
ajudar als qui pitjor ho passen.

Salut i esperem que les Festes d’Agost contribuïsquen a 
alleugerir el mal temps!

GRUPS MUNICIPALS

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

Ja estem a l’estiu, amb tot allò que aquesta etapa estival aporta, 
com son totes aquelles feines que han de cobrir-se en aquests 
tres mesos. Açò ho mencionem ja que desprès de conèixer les 
dades de l’atur del mes de juny, hi hagueren moltes veus en 
contra del Govern que deien que la milloria era per el període 
vacacional, i clar que si, període estiuenc que es produeix tots 
els anys. Aquestes dades deien que ha sigut el millor trimestre 
per a l’ocupació des de 2007.
L’atur cau per quart mes consecutiu, amb una baixada d’aturats 
de 127.284, i les afiliacions augmenten amb 26.853 persones. 
Es denota que l’economia poc a poc, es va reactivant, princi-
palment amb el turisme i l’exportació. La milloria de l’economia 
va enllaçada amb les nombroses reformes que des del Govern 
s’han dut a terme, i recalquem que encara hi ha moltes d’elles 
en procés, i RECORDEM a tots els col•lectius i partits polítics 
que estan obertes a la via d’aportacions i d’esmenes. Podríem 
anomenar-ne moltes d’elles que s’han fet durant tot l’any, però 
sobretot mencionar dos per les que el Govern ha apostat molt 
clarament.
La primera es la de la Llei de la Reforma de les Administra-
cions Públiques, on s’anul•laran duplicitats administratives, 
rebaixar el nombre de càrrecs polítics, ajustos de sous,... La 
segona llei de forta rellevància és la llei de TRANSPARÈNCIA, 
que farà d’entre altres moltes coses que tots els organismes 
públics estiguen degudament controlats. Des del Partit Popular 
de Faura, presentarem una moció al Ple, on es proposava que 
s’anul3Laren les subvencions a partits polítics, sindicats i patro-
nals, i que eixos diners es destinaren a altres fins, moció que va 
ser rebutjada tant pel Partit Socialista com per Esquerra.
No podem ni volem deixar de mencionar els nombrosos casos 
de CORRUPCIÓ, que a tota la gent que pertanyem al Partit Po-
pular de Faura ens fan vergonya, i el lema front a eixos casos 
el tenim clar, “tot aquell que la justícia diga que ha comés un 
delicte, que ho pague, caiga qui caiga”. Des del PP, s’ofereix 
la màxima col•laboració amb la justícia, i que aquest partit no 
qüestiona les decisions dels tribunals.
Som temps complicats, però el principal és poder viure amb co-
munitat, cosa que últimament pareix complexa, hi ha diferents 
mostres d’INCIVISME amb el dia a dia, des de la persona que 
reiteradament deixa el seu vehicle a la porta d’un gual, com la 
persona que per costum es posa en el vehicle en direcció pro-
hibida, com els nombrosos “amos” (ja que els animals no tenen 
cap culpa), que trauen als gossos a passejar i deixen les restes 
que han fet els seus animals a terra, i miren cap a un altre lloc, 
és ben fàcil, tan sòls fa falta una mica de voluntat de conviure 
en comunitat.
Ens agradaria felicitar a tres persones de Faura que han acon-
seguit un èxit en el seu treball o aficions: a Alvaro Navarro que 
ha aconseguit el triomf de la Copa Diputació; Fernando Beltrán 
que a la pròxima Fira d’Octubre torejarà una novillada a la plaça 
de Valencia; i a Pep Ballester que ha aconseguit quedar en 
quarta posició a la prova Andorra Ultra Trail Vall Nord, una de 
les carreres més dures del circuit TrailRunning Mundial. Sempre 
esta molt be que veïns nostres porten el nom de Faura arreu de 
tot el món.
Per últim, desitjar-vos que passeu bones festes, que traguem 
les taules al carrer per a festejar amb els nostres familiars i 
amics, i que disfrutem que també és precís. BONES FESTES.

popularesfaura@hotmail.es 
   pfaura Populares 
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ALCALDE, ARA QUE TE VEIG...
M’han dit açò o allò. Es de veres que …? Ara que te veig…,  amb estes tres expressions, 

comencen les converses pel carrer  quan pregunteu sobre els temes comuns del poble. I tam-
bé els correus electrònics o les cridades per telèfon que atenc. En l’últim BIM, vam obrir una 
secció per a tractar de donar resposta a tots aquests dubtes i, en vista de la bona acollida que 
va tindre, anem a continuar contestant en aquesta publicació municipal, tenint en compte que 
hi ha que fer una selecció perquè no es pot respondre a totes les preguntes. 

COM ES DECIDEIX QUE ELS BOUS 

ISQUEN D’UN LLOC O D’UN ALTRE? 

L’Ajuntament va constituir fa anys una co-

missió de bous que és l’encarregada de 

l’assessorament en aquesta matèria. La 

comissió té llibertat per a fixar uns o al-

tres criteris sense que l’ajuntament impo-

se absolutament res i solament vetle pel 

compliment de les mesures de seguretat. 

L’única regla fixa que s’utilitza és que el 

dia 14 el bou es trau i s’embola dels torils. 

A partir d’ací, és la comissió la que deci-

deix d’on es trauen els bous. A l’hora de 

tirar l’arena s’aconsella a les comissions 

que demanen el permís dels carrers co-

rresponents, però ja no hi ha més intro-

missió per part del Consistori. 

PER QUÈ L’AJUNTAMENT NO COBRA LA QUOTA DE FESTES EN ELS IMPOSTOS? 
Existeixen diverses raons per a no fer-ho. La primera és que va ser el poble el que en au-
diència pública va decidir que el sistema de pagament de les festes fóra a través de quotes 
i, mentre no hi haja una petició popular en un altre sentit, no efectuarem cap canvi. L’última 
paraula la té el poble. Si, en algun moment, es considera canviar per petició popular, no tin-
drem res que al•legar. Ara bé, per a prendre una decisió d’aquesta índole cal tenir en comp-
te algunes qüestions importants: si es decideix cobrar les festes a través de l’IBI –sistema 
utilitzat en alguns municipis- açò suposarà una pujada d’un 20% en els rebuts de Contri-
bució perquè la recaptació siga de 80.000 euros (ja sembla que ens agrade menys). A açò 
cal afegir que els veïns que siguen propietaris de tres immobles pagaran les festes tres 
vegades mentre que els que visquen de lloguer no pagaran. I la injustícia major d’aquest 
sistema radica que no permet diferenciar en funció de la situació personal, així que paga-
ria la mateixa quota una persona jubilada amb una pensió de 400 euros que una família 
amb ingressos superiors als 2.000 euros mensuals perquè el pagament solament depèn 
del valor de la casa. Finalment, recordar que la participació en les festes és voluntària, no 
es tracta d’un servei i el seu pagament no és obligatori. En l’actual conjuntura pot haver-hi 
famílies que hagen de prioritzar si pagar festes o pagar eixe mes la hipoteca o la llum i, evi-
dentment, l’ajuntament no pot obligar a ningú a anteposar anar d’orquestra a cobrir les seues 
necessitats més bàsiques. En tot cas, recalcar que l’última paraula sempre la té el poble.

ENGUANY HI HAURÀ CARN EL DIA DE LA 
PUJADA?  Tots som conscients del moment que 
estem vivint. Davant una situació excepcional com 
l’actual és necessari establir prioritats. L’any pas-
sat es va poder donar treball a 10 persones amb 
els diners destinats al dia de la pujada a través del 
Pla d’Ocupació Local. Les circumstàncies econò-
miques, desafortunadament, no han canviat, per la 
qual cosa anem a seguir igual. A tots ens agrada 
la festa però entre repartir dues llonganisses per 
assistent a l’acte i donar ocupació a deu persones 
durant un mes preferim lo segon. Quan la conjuntura 
econòmica siga diferent, ho recuperarem.
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VAIG A CANVIAR EL BANY DE LA 
MEUA CASA, HE DE TRAURE LLICÈN-
CIA D’OBRES? Si. Tota construcció o 
instal•lació requereix de llicència d’obres, 
en cas contrari es pot incórrer en una 
infracció. Una altra cosa és que per a 
aquest tipus d’actuacions es pot subscriu-
re una declaració responsable i no serà 
necessari esperar a tenir el permís per a 
iniciar l’obra. I és que la nova normativa 
estableix que quan les obres són xicote-
tes –no afecten a l’ordenament urbanís-
tic- pots acudir a l’ajuntament i, després 
de notificar-ho i demanar el permís, es pot 
començar l’obra sense esperar a comptar 
amb la llicència signant una declaració 
responsable. A posteriori, l’aparellador 
acudirà al domicili a revisar l’obrar realit-
zada. 

ESTÀ PREVIST OBRIR UN NOU CARRER D’ACCÉS A LA CANALETA? Tal com estava previst des de fa 60 anys, la casa del carrer Major que enfronta amb el carrer Blasco Ibáñez ha de donar origen a un carrer. 60 anys previst però ha sigut en aquest últim mes quan s’ha signat l’expropiació de l’immoble per a dur a terme el projecte. Ara caldrà enllestir-lo tant pel que fa a  l’obertura com a la rehabilitació paisatgística de l’entorn. Per a l’expropiació i part de les obres s’ha rebut una subvenció de la Diputació.

VA A FER ALGUNA COSA 
L’AJUNTAMENT AMB LES CASES 
QUE AMENACEN RUÏNA?  Hi ha 
diferents situacions en les quals 
intervé l’Ajuntament bé a instàncies 
de part bé d’ofici quan es detecta un 
perill. Açò succeeix tant en el cas dels 
habitatges com en el dels solars o en 
el dels horts. En aquests casos s’obrin 
expedients d’execució, encara que és 
cert que els processos solen ser lents i 
complicats.

M’AGRADARIA QUE EL BOU 
PASSARA PER LA MEUA CASA, PER QUÈ 
NO S’AMPLIA EL RECINTE? 
Considerem que els recintes són els que han de 
ser i no es van a ampliar ni a reduir. Al final, seria 
dir a uns veïns que sí i a uns altres que no i l’única 
cosa que portaria són problemes. Els recintes es 
mantenen com estan. A més, els experts taurins 
opinen que fins i tot són excessius. 

PODREM DISPOSAR PROMPTE DE 
WIFI EN EL MUNICIPI? La primera part 
del Projecte València Wifi, de la Diputació 
Provincial de València, s’està començant a 
instal·lar en alguns edificis municipals com  
ara l’ajuntament o la biblioteca. Esperem que 
durant els mesos de tardor tinguem notícies 
de la data aproximada en què començarà a 
desplegar-se per tot el municipi. No obstant 
açò, us mantindrem informats de qualsevol no-
vetat en aquest sentit. I esperem que en poc 
de temps pugam utilitzar tots aquest servei. 

QUAN COMENÇARAN LES OBRES 
DE GAS NATURAL?  Gas Natural 
Cegas ja ha iniciat la comercialització 
del producte i, a la tardor, està previst 
que donen començament les obres 
per a la construcció de la canalització 
principal que permetrà donar servei 
directe a molts domicilis. La resta de 
ramificacions s’executaran en funció 
de la demanda. Demanem disculpes 
per les molèsties que ocasionen 
les obres però són necessàries per 
a seguir avançant i gaudir de nous 
serveis.
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EN QUÈ S’HA GASTAT
Al Pla d’Ocupació es va destinar a 2012 

el 33% del pressupost municipal per a 
cobrir les nòmines i seguretat social de 
les persones contractades. Esta partida 
inclou a més tot el material per a la realitza-
ció de les obres, tal com es va explicar en 
l’Audiència Pública del 24 de juny.

En Policia Local, la previsió era que 
s’incorporaren 3 persones més, però el Pla 
d’Estabilitat del Govern no ens deixa am-
pliar la plantilla, amb el que és impossible 
cobrir les 24 hores. En Manteniment, són 
milers de metres de jardins, parcs, edificis... 
que hi ha que conservar en condicions.

Les despeses en administració suposen 
un 17% del pressupost. Són les despeses 
perquè l’Ajuntament funcione (projectes, 
assegurances, llicències informàtiques, 
tècnics, telèfons...) En aquest moment 
tenim els mateixos funcionaris que en 2003 
però amb 1.000 habitants més. 

En Energia, amb les peretes de baix 
consum, es preveu que a 2014 la despesa 
quede reduïda a la meitat i que al final la re-
ducció siga del 60%. De la resta, un 8% va a 
cultura, esports, festes i personal associat; 
un 3% a associacions; i un 4% als interes-
sos del préstec pel deute de la Generalitat.

33%

TOTAL PRESSUPOST LIQUIDAT 2012: 2.100.000 EUROS

DESPESES

S.Social/Pla 
d’Ocupació

Adm. 
General/tècnis

Policia 
Local

Manteniment 
edificis, via 

pública

Energia 
Elèctrica

Esport, 
cultura, 

festes (inclou 
personal)

Ajudes 
Assoc.

Interessos, 
Amortitzacions

Varis

17%

11% 11% 10%
8%

3% 2%

4%
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EL PRESSUPOST DE 2012?
En Ingressos, la recaptació procedent 

de la Contribució suposa menys del que 
l’Ajuntament destina al Pla d’Ocupació. Es 
podria recaptar més per l’IBI, però no es vol 
incrementar la pressió fiscal a les famílies. 
El que es fa amb els diners procedents 
d’aquesta partida és redistribuir-ho. 

L’Ajuntament rep uns diners de la Dipu-
tació Provincial de València, que suposa 
un 17 per cent del global del pressupost 
d’ingressos, per a la realització de dife-
rents projectes culturals o esportius, per a 
l’adquisició de material o per a inversions 
en el municipi. 

De l’Estat, el poble rep una participació 
del que s’arreplega a través de l’IVA i de 
l’IRPF. Altres impostos i taxes inclou el 
cequiaje, piscines, plusvàlues, construc-
ció, cementeri, instal·lacions esportives, 
pas de vehicles, ocupació de via pública 
d’empreses o ocupacions de domini públic.

De la Generalitat Valenciana tan sola-
ment es reben algunes subvencions per a 
coses molt concretes i en quantitats xico-
tetes. També es rep ajuda per al personal 
de Dependència que, a partir d’enguany, 
passarà a pertànyer a la Mancomunitat de 
les Valls. 

TOTAL PRESSUPOST LIQUIDAT 2012: 2.100.000 EUROS

INGRESSOS

Estat IBI IVTM (impost 
circulació)

Altres 
impostos i 

taxes

Diputació GVA Altres

31%
25%

10%

17%

4%

11%

2%



BIMFaura/juliol 201310

FAURA AMPLIA EL PLA D’OCUPACIÓ 
PER A 2013 AMB LA CONTRACTACIÓ 
DE 250 ATURATS DEL MUNICIPI
L’AJUNTAMENT DE FAURA DESTINA UN TERç DELS SEUS RECURSOS 
ECONòMICS A CREAR LLOCS DE TREBALL EN LA LOCALITAT

L’Ajuntament de Faura incrementa 
els esforços per a donar resposta 
a la delicada situació en la que 

es troben nombroses famílies del mu-
nicipi pel drama de la desocupació. 
Malgrat els recursos limitats amb els 
que conten les administracions locals 
i davant la falta de resposta per part 
de la Generalitat Valenciana, que té 
delegades les competències en Ocu-
pació i des de fa dos anys no destina 
ni un euro al conegut com a atur de 
l’estiu (Pamer i Encorp), el govern lo-
cal ampliarà el Pla d’Ocupació per a 
2013 amb la contractació de 250 atu-
rats del municipi enfront dels 185 que 
es van beneficiar el passat any. Per 
a açò, ha sigut necessària l’ampliació 
de la partida destinada a sufragar les 
despeses del Pla, a la que es desti-
naran 400.000 euros del pressupost 
municipal. 

“Sabem que l’ocupació és el més 
important pel que anem a destinar 
a aquest fi tots els recursos que pu-
guem i tot l’esforç. Un Ajuntament no 
té capacitat per a acabar amb l’atur 
però, en moments com l’actual, te-
nim l’obligació moral de buscar algu-
na eixida al sofriment diari de molts 
veïns. Ens estem deixant la pell en 
tractar de cercar recursos, no és tas-
ca fàcil per a una administració xico-
teta, però anem a seguir per aquest 
camí perquè creiem que és una prio-
ritat absoluta”, va remarcar l’alcalde.

En la selecció del Personal s’han 
seguit els mateixos criteris que 
en l’edició anterior, encara que en 
aquesta ocasió el Consistori ha op-
tat per incloure a totes les persones 
que complien els requisits, la qual 
cosa suposa que el 75 per cent dels 
aturats de Faura podran treballar en 
els pròxims 12 mesos. Bé és cert que 
hi ha veïns amb perfils professionals 
molt concrets –titulacions especialit-
zades- als que no se’ls pot donar eixi-
da des de l’administració local. 

Per a dur a terme el procés de 
selecció, l’Ajuntament contacta amb 
l’Inem per a sol•licitar la llista amb tots 

els demandants d’ocupació que esti-
guen inscrits com a peons agrícoles 
o peons del règim general, donades 
les característiques dels treballs a 
realitzar (manteniment, obres, nete-
ja, etc…). A continuació, i en un pro-
cés totalment transparent en el que 
participen tècnics municipals, partits 
polítics i sindicats, es procedeix a 
baremar als candidats en funció de 
determinats criteris com l’edat, les 
càrregues familiars o la renda i es 
confecciona una llista amb tots els 
aspirants per ordre de baremació. 

Els contractes tindran una dura-
da de 30 dies per a possibilitar que 

tots els aturats puguen treballar. Per 
als mesos d’estiu, està prevista la 
contractació d’unes 25 persones per 
mes del peonaje agrícola. La resta 
d’aturats treballaran a partir de se-
tembre. S’anirà cridant a grups de 6 
a 10 persones per mes i es cobriran 
els llocs en funció de les necessitats 
establides per l’Ajuntament. Un treba-
llador a jornada completa percebrà a 
través d’aquest Pla un salari net de 
1.000 euros. També hi haurà con-
tractes de tres parts de jornada per a 
intentar arribar al màxim de famílies 
amb varis o tots els membres en si-
tuació de desocupació.

Brigades municipales treballen en un dels camins del terme.

“Un Ajuntament no té 
capacitat per a acabar 
amb l’atur però, en mo-
ments com l’actual, tenim 
l’obligació moral de bus-
car alguna eixida al sofri-
ment diari de molts veïns. 
Ens estem deixant la pell 
en tractar de buscar recur-
sos per donar resposta al 
que pensem que és una 
prioritat absoluta” 

250
CONTRACTACIONS

400.000
EUROS D’INVERSIÓ
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COMPAREM LES DADES
IMPOSTOS MUNICIPALS AL CAMP DE MORVEDRE

PRESSIÓ FISCAL I REBUTS MITJANS PER HABITANT EN IBI I TRACCIÓ MECÀNICA

MUNICIPI POBLACIÓ IBI URBANA IBI RÚSTICA IMPOSTOS DE 
VEHICLES

PRESIÓ FISCAL
(per habitant)

ALBALAT DELS TARONGERS 1.149 411,82 25,11 38,81 559 
ALFARA DE LA BARONIA 570 291,58 127,55 34,86 586
ALGAR DEL PALÀNCIA 555 471,88 80,19 35,11 709
ALGÍMIA D’ALFARA 1.048 272,11 42,21 47,36 538
BENAVITES 634 97,24 52,29 38,01 332
BENIFAIRÓ DE LES VALLS 2.236 115,58 7,16 44 250
CANET D’EN BERENGUER 6.014 701,33 1,85 31,98 1.177
ESTIVELLA 1.308 284,23 18,52 38,75 497
FAURA 3.602 99,95 1,04 37,89 194
GILET 3.328 267,09 3,11 44 410
PETRÉS 1.019 ----------- ----------- ---------- 277
QUART DE LES VALLS 1.076 97,21 40,62 45,80 305
QUARTELL 1.523 308,73 7,81 45,77 496
SAGUNT 65.238 213,55 11,10 51,98 588
SEGART 188 ----------- ------------ ----------

TORRES TORRES 614 537,39 52,88 32,14 707

PRESSUPOSTOS ENTITATS LOCALS 2012 (LES VALLS)
DADES 28-01-2012

MUNICIPI ESTAT
PREVISIÓ INICIAL CRÈDITS INICIALS

IMPOSTOS 
DIRECTES

TOTAL 
INGRESSOS

GASTOS DE 
PERSONAL TOTAL GASTOS

FAURA C 670.750,00 1.691.259,63 648.501,15 1.541.024,30
BENAVITES C 165.078,26 457.235,93 163.446,70 457.235,93
BENIFAIRÓ C 413.112,74 1.046.451,37 388.500,57 1.046.451,37
QUART C 247.593,00 569,651,00 230.300,00 550.404,00
QUARTELL C 568.000,00 1.631.000,00 589.000,00 1.631.000,00

COMPARATIVES ESFORÇ FISCAL 2012-2013
2012 2013

2

1,8

1,6

3 1,4

2,5 1,2        FAURA

2 1        BENIFAIRÓ

1,5 0,8        QUART

1 0,6        QUARTELL

0,5 0,4        BENAVITES

0 0,2        ALMENARA

0,
75

67 0,
78

22

0,
91

04 0,
86

43

1,
43

09

1,
38

2

2,
71

32

1,
66

05

1,
25

81

1,
30

9

1,
53

37

1,
82

32FAURA, A LA CUA EN 
ESFORÇ FISCAL. L’esforç 
fiscal que suporten els 
veïns de Faura, açò és 
la relació entre els tributs 
que paguen i la renda, és 
el més baix dels municipis 
de la zona, la qual cosa 
significa que la càrrega im-
positiva sobre les famílies 
de Faura és inferior. 

Font: LEVANTE-EMV/ 2013

Font: MINISTERI D’HISENDA

Font: MINISTERI D’HISENDA
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REVISIÓ CADASTRAL A FAURA
Els rebuts de l’IBI o Contribució patiran modificacions 
el proper any 2014. Açò es deu a la revisió dels valors 
cadastrals dels habitatges que ha dut a terme a Fau-
ra el Ministeri d’Hisenda. Amb la finalitat d’atenuar 
l’impacte fiscal d’aquesta revisió, l’Ajuntament re-
duirà el coeficient del 0,72% al 0,68%, tal com es va 
explicar en Audiència Pública el passat 17 de juny. 

Cal tenir en compte que la modificació cadastral no 
serà lineal i afectarà de diferent manera a cada im-
moble en funció de diverses variables. Atès que es 
tracta d’un assumpte complex, des d’aquest Butlletí 
d’Informació Municipal anem a intentar resoldre els 
possibles dubtes abans de que la revisió entre en vi-
gor en gener de 2014. 

La modificació és necessària 
per a equiparar els valors 
cadastrals dels habitatges 
de nova construcció amb 
les vivendes més antigues 
evitant que unes persones 
tributen més que unes altres. 
També es pretén, per part 
de la Direcció del Cadastre, 
l’equiparació dels valors amb 
altres municipis 
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FAURA
NUMERO DE VIVIENDES I DIFERENCIA D'IBI PER A 2014

PAGARAN MÉS DE: 200 € 100 € 90 € 80 € 70 € 60 € 50 € 40 € 30 € 20 € 10 € fins a 
9,99 €

número vivendes 15 20 12 10 1 1 2 13 8 72 510 1139

NO TENEN CAP ALTERACIÓ:

número de vivendes: 52

PAGARAN MENYS DE: 200 € 100 € 90 € 80 € 70 € 60 € 50 € 40 € 30 € 20 € 10 €

número de vivendes: 15 5 6 3 6 9 15 20 40 100 872

L’equip de govern, conscient 
de la situació actual, va a fer 
tot el possible per a atenuar 
l’impacte de la revisió cadas-
tral en la quota que paguen 
les famílies aplicant una 
reducció del coeficient que 
passarà del 0,72 al 0,68 per 
cent

CALENDARI
Del 27 d’agost al 20 de setembre: Compareixença electrònica (dels que reben una clau)
Del 27 d’agost al 3 de desembre: Compareixença presencial (de tots el ciutadans)
Del 10 d’octubre al 16 de novembre: Notificació Postal
Novembre: Atenció al públic amb tècnics del Cadastre 
5 de desembre: Publicació llistat en el BOP dels qui no hagen sigut notificats previament

01
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BREUS

LES VALLS TELEVI-
SIÓ. Les Valls TV és 
cada vegada mes un 
mitjà de comunicació 
local de referència a 
la Vall de Segó. Infor-
mació i entreteniment 
dels nostres pobles 
amb un estil fresc, 
dinàmic i professio-
nal. Un espai obert a 
la participació de tots 
els veïns i veïnes dels 
nostres pobles. En la 
web de l’Ajuntament 
www.faura.es teniu 
l’enllaç de Les Valls 
TV. També podeu 
seguir-los a través 
dels xarxes socials 
(Facebook, Twitter i 
Tuenti). A més, els 
plens es van a gravar 
i retransmetre per 
Les Valls TV a partir 
del proper mes de 
setembre. 

La II Ruta de la Tapa va concloure amb 
un balanç molt positiu per part de tots, 
tant de l’ajuntament, com dels bars com 
dels clients, que pogueren degustar les 
més de 20 tapes que han oferit els 8 es-
tabliments participants. Els guanyadors 
van estar el Bar l’Avinguda i la Roda-
na. Les votacions populars van escollir 
que la Millor Tapa de 2013 és la “Ceba 
caramel·litzada amb formatge de cabra” 
del Bar l’Avinguda; i la Tapa més origi-
nal és el “Bunyol de botifarra amb cre-
ma de carabassa” del Bar la Rodana. 

HORTS. Volem donar les gràcies a 
tots els que han col•laborat a mantenir 
en condicions el terme amb la neteja 
de les parcel•les. Després de la peti-
ció realitzada des del Consistori, més 
d’un centenar de propietaris han nete-
jat els seus horts. L’Ajuntament proce-
dirà ara per ordre d’execució a fer el 
propi amb la vintena de parcel•les que 
han quedat sense netejar. 

ESCOLA D’ESTIU. Un total de 65 xi-
quets i xiquetes han gaudit de l’escola 
d’estiu des de l’1 fins al 26 de juliol. Ma-
tins divertits plens d’activitats lúdiques, 
esportives i refrescants compartits amb 
personatges com “David el gnom”, “Els 
Trotamúsics” o “Pupi, l’extraterrestre”. 
A més, ha rebut la visita de l’Escola de 
Dances i de l’Escola de Música Joan 
Garcés Queralt.

La plaça de l’Hostal 
acull per sisé any 
consecutiu una nova 

edició del Cicle de Músi-
ca Valenciana i de Cam-
bra Vicent Garcés. Este 
Cicle l’organitza des de 
2008 l’Ajuntament de 
Faura i compta  amb la 
col·laboració de la Funda-
ció musical “Joan Garcés 
Queralt”. 

En la primera actua-
ció es va poder gaudir de 
L’Almodí Cor de Cambra. 
El 13 de juliol li tocà el torn a Strombor Brass 
Quintet. El Cicle baixarà el teló el 3 d’agost 
amb una nit de dansa contemporània, amb 

la posada en escena de Marinada, el ballet 
composat per Vicent Garcés sobre un argu-
ment de poemes de l’escriptor Joan Fuster.

DESPRÉS DE MOLTES GESTIONS, per fi 
estem veient créixer la vorera que farà pos-
sible el trànsit per als vianants en l’antiga 
carretera d’accés al poble.

Accés peatonal a la carretera

MULTES. L’Ajuntament de Faura no 
té potestat en la tramitació de les mul-
tes de trànsit. Les sancions derivades 
d’infraccions comeses en les vies urbanes 
passen directament a la Prefectura de Trà-
fic en virtut del conveni subscrit entre amb-
dues administracions. 

SIGNATURA ELECTRÒNICA. La Manco-
munitat facilita als veïns dels pobles que la 
integren la gestió dels tràmits per a sol•licitar 
la signatura electrònica sense desplaçar-se. 
No obstant açò, l’ens supramunicipal no pot 
emetre aquestes signatures, tan sol dema-
nar-les, pel què no s’obtenen al moment. 

El Cicle de Música Vicent Garcés baixarà el teló el 
3 d’agost amb una nit de dansa contemporània
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NAIXEMENTS

Primera Cerimònia d’Acolliment. Desembre 2012 Primeres Noces d’Or a l’Ajuntament. Desembre 2012

1. JORDI GAZQUEZ FERNÁNDEZ,  8 de gener.
2. ANDER MANZANO ROS, 17 de gener
3. JOSE NAVARRO GARRIDO, 18 de gener.
4. RAYAN HAFID, 23 de febrer.
5. ERIKA SEVILLA MARTINEZ, 28 de febrer.
6. ALVARO RODRIGUEZ MIGUEL, 9 de març
7. RUBEN ANGUITA CARRICONDO, 31 de març.
8. MARC TRIPIANA BROCH, 10 de maig.
9. ALINA GEAN, 12 de maig.
10.  MARTINA MONTON HERNANDEZ, 22 de maig.
11. AMAIA ALCAZAR SANCHIS, 26 de maig.
12. SANTIAGO SANCHIS VAZQUEZ, 3 de juny.
13. CARLA ANTONI GIL, 8 de juny.
14. YAIZA BADENES AYALA, 17 de juny.
15. MARTA BALLESTER QUERALT, 20 de juny.

16. GERARD ARNAU ESCRIBA.  15 de juny.
17. RAYAN KIDAR, 22 de juny.
18. LAIA CARRIÓN ASENSI, 22 de juny
19. EDU FERNANDEZ FORNER, 25 de juny.
20. IVAN GOMEZ MUÑOZ, 6 de juliol.
21. ALBERTO REDONDO SAEZ, 31 de juliol.
22. JOAN GANDÍA SANCHEZ. 27 de juliol.
23. LAIA VIVAS GALLEGO, 12 d’agost.
24. CARLA BAIXAULI RODRIGO, 10 d’agost.
25. AXEL BOLLO FORNER, 27 d’agost.
26. MIQUEL QUERALT BADIA, 13 d’octubre.
27. CARLA GONZALEZ JORDANO, 19 d’octubre.
28. AITOR CASERO GONZALEZ, 6 de novembre.
29. RAFA PEREZ BUJARDON, 8 de novembre. 
30. LAIA FAS MOLINA, 31 de desembre.

Relació per ordre d’inscripció al Llibre de Registre de xiquets i xiquetes nascuts i inscrits a Faura

FAURA EN XIFRES 2011 2012
VEHICLES 2.547 2.652
POBLACIÓ 3.692 3.669

MOVIMENTS REGISTRE CIVIL
NAIXEMENTS DEFUNCIONS MATRIMONIS

30 13
CIVILS CANòNICS
15 1

ACCESSOS PÀGINA WEB www.faura.es
(2011)  262.390 (2012)  274.865

SISTEMA D’INFORMACIÓ CIUTADANA VIA SMS
ALTES – 1.109 (2012) MISSATGES ENVIATS – 23.998 (2012)

BIBLIOTECA I 
SALA D’ESTUDIS 2011 2012
USUARIS 7.740 6.956
PRÈSTECS 1.788 2.394

RECOLLIDA SELECTIVA 2011 (quilos) 2012 (quilos)
VIDRE 184.820,00 64.547,00
CARTRÓ 124.640,00 43.266,00
PLÀSTIC 91.380,00 32.201,00
ROBA 11.875,00 11.274,00
FEM 3.046.260,00 1.146.393,00
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MOMENTS PER A LA MÚSICA.  
Continuarem gaudint de la 
música amb la banda o amb 
l’activitat de l’Escola de Músi-
ca que celebrà la IV edició del 
Concurs de Jovens Intèrprets. 

ÚLTIMA HORA
16 BIM

Este codi QR te porta direc-
tament a l’arxiu dels BIM a la 
pàgina web de l’Ajuntament.  

www.faura.es 

NOU TELÈFON DEL
CENTRE DE SALUT

96 261 75 90

BIM 
Butlletí Municipal de Faura

Direcció: Regidoria BIM
Fotografies: Arxiu Municipal de Faura. B. Alfonso Beltrán
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 reprducció total o parcial de textos, 
fotografies o dibuixos, sempre que se’n ite la procedència.

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

Magnífica acceptació del bo de piscina. Uns 400 usuaris han ad-
quirit el seu bo al preu de 10 euros per a tota la temporada. També 
han tingut una excel•lent acollida els cursos de natació que es fan 
al recinte. Una oferta que s’ha diversificat segons les necessitats de 
cada col•lectiu, hi ha natació per a xiquets, per adults, per a bebès, 
terapèutica i aquaeròbic. 

Les banderes de l’Ajuntament one-
garen a mitja asta en memòria de 
les víctimes de l’accident de metro 
que va costar la vida a 43 persones 
en 2006. La fiscalia reobrirà el cas 
després del tancament en fals.

EN MEMÒRIA DE LES 
VÍCTIMES DEL METRO

Volem donar l’enhorabona a Pep 
Ballester per entrar en la quarta 
posició, amb 3 h i 46 min, a la pro-
va Andorra Ultra Trail Vall Nord, 
una de les carreres més dures del 
circuit. També a la resta de partici-
pants del nostre poble. 

Pepelu, quart en la 
prova d’Andorra

Després de 20 anys de carrera 
professional, Álvaro va confirmar 
la seua fama de “pilotari invenci-
ble” amb una victòria increïble en 
la final de la Copa Diputació de 
València. Volem donar-li la nostra 
enhorabona!!

Álvaro guanya la 
Copa Diputació


