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OBRES 2014
El Consistori ha planificat una 
serie d’inversions per atendre 
a les necessitats del municipi.

CENTENARI
El poble homenatja al seu 
director més longeu, el 
mestre Joan Garcés Queralt.

IMPOSTOS 
La Sindicatura situa a Faura 
com el municipi amb menys 
pressió fiscal de la comarca.

ESPECIAL

35 anys 
d’Ajuntaments
Democràtics
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AJUNTAMENT INFORMA

Sessió del 27-01-2014
 S’acorda, per deu vots a favor (els del PSPV-PSOE i PP) i 

una abstenció (la d’ERPV), la proposició de l’Alcaldia sobre 
renovació del lloc de Secretari del Jutjat de Pau de Faura con-
juntament amb el Jutjat de Pau de Benifairó de les Valls, a fi 
d’optimitzar els recursos.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre la 

modificació de l’Ordenança Reguladora de la Inspecció Tèc-
nica d’Edificis.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

l’aprovació inicial d’un reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Faura i retolació de les vies públiques.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE de 

rebuig del nou copagament per a fàrmacs que dispensen els 
hospitals de forma ambulatòria.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sol•licitant la derogació del nou copagament als discapacitats 
i dependents. 
 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) i 

tres abstencions (les del PP), la proposició del PSPV-PSOE en 
defensa de la lliure decisió de les dones reconeixem el dret a 
una maternitat lliurement decidida.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE de-

manant que s’estudien mesures per solucionar problemàti-
ques d’enllumenat a alguns passos de vianants.
 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) i 

tres abstencions (les del PP), la proposició d’ERPV de rebuig al 
Projecte de Llei de Seguretat Privada.
 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) i 

tres abstencions (les del PP), la proposició d’ERPV de rebuig 
a l’avantprojecte de Llei de Seguretat Ciutadana del Govern 
Espanyol.
 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) i 

tres abstencions (les del PP), la proposició d’ERPV en defensa 
del dret a les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del 
seu embaràs.
 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) i 

tres abstencions (les del PP), la proposició d’ERPV de suport a 
Acció Cultural del País Valencià i a l’arribada de les emissions 
de Catalunya Ràdio i TV3 al Pais Valencià.

Sessió  extraordinària del 24-02-2014
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia relativa 

a la revocació de l’acord plenari del dia 18 de desembre de 
2013 de necessitat d’ocupació de béns per l’obertura de vial.
 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 

i tres en contra (els del PP), la proposició de l’Alcaldia per a 
la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local.

Sessió del 31-03-2014
  S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

obres, plans i programes 2014-2015. 
  S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

ratificació de la modificació puntual dels estatuts de consorci 
per al servei de prevenció i extinció d’incendis i de salvament 
de la província de València.
  S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

pròrroga al conveni d’adhesió al sistema d’adquisició centra-
litzada de l’Excel•lentíssima Diputació Provincial de València 
(Central de compres). 
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

aprovació inicial de les bases per a la contractació de per-

sonal temporal per a cobrir necessitats urgents inajorna-
bles en sectors prioritaris i essencials de l’Ajuntament (Pla 
d’Ocupació 2014-2015).
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre el 

monument dedicat als Agermanats a l’antiga N-340.
  S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre perillositat del camí de Dalt a Sagunt.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE so-

bre les queixes rebudes pel servei de pediatria del Centre de 
Salut de Faura.
 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) i 

tres vots en contra (les del PP), la proposició del PSPV-PSOE 
de declaració de Bé d’Interès Cultural del Fons de l’Arxiu de 
RTVV i RTVE-CV.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

d’instar a la Generalitat a reclamar majors ajudes per a l’agri-
cultura valenciana.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE en 

defensa dels ciutadans afectats per l’impagament de la Ge-
neralitat de les ajudes a l’habitatge.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP relativa a la 

senyalització de direccions de carreteres.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP relativa a la 

senyalització d’aparcament en la Glorieta.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’ERPV per la difu-

sió del cinema en valencià.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’ERPV contra les 

prospeccions petrolíferes a la costa valenciana i de les Illes 
Balears.
 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 

i tres vots en contra (les del PP), la proposició d’ERPV a favor 
de la Jurisdicció Universal.

Sessió  extraordinària del 29-04-2014
 Constitució de meses electorals per a la celebració de les 

Eleccions Europees 2014.

Sessió del 28-05-2014
  S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

l’aprovació definitiva dels estatuts de la Mancomunitat de les 
Valls. 
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE de 

donar suport al sector agrari davant l’actual situació de se-
quera.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE so-

bre l’IVA reduït a les perruqueries. 
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre la constitució urgent d’una Mesa de Diàleg i Nego-
ciació d’àmbit autonòmic per estudiar i acordar les línies i 
procediments sobre la Llei de Racionalització i Sostenibilitat 
de l’Administració Local.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’ERPV contra 

l’abús de les ETT en el sector agrícola del nostre entorn.

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Tots per unanimitat

Sessió del 9-01-2014
 Concessió de llicències urbanístiques.
 Es dóna compte de l’escrit de la Direcció General de Ca-

rreteres informant de l’execució de treballs de neteja i segat 
dels màrgens. 

Faura/juliol 2014

ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
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AJUNTAMENT INFORMA

Sessió del 27-01-2014
 Concessió de llicències urbanístiques.
 Es dóna compte de la sol•licitud a la Diputació de València 

demanant la cessió d’una furgoneta perquè facilite al perso-
nal de manteniment les seues labors. 
 S’acorda l’aprovació de l’esborrany de la programació del 

Cicle de Música Valenciana i de Cambra Vicent Garcés.
 Es dóna compte de la creació d’una comissió mixta, cons-

tituïda per diverses entitats per a la celebració del centenari 
del mestre Joan Garcés Queralt.

Sessió del 24-02-2014
 Concessió de llicències urbanístiques.
 S’acorda l’aprovació del Pla d’Actuacions d’Emergències 

per a la crema i focs d’artifici en Falles.

Sessió del 31-03-2014
 Concessió de llicències urbanístiques.
 S’acorda l’adhesió a la Central de Contractació de la Fede-

ració Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
 S’acorda l’adhesió al servei integral d’assessorament per a 

l’optimització de la despesa de les entitats locals que oferix 
la FEMP. 
 Es dóna compte de l’escrit de la Direcció General de Ca-

rreteres (R.E. 420/2014) relatiu a la realització dels treballs de 
sega i neteja en el municipi.

Sessió del 29-04-2014
 Concessió de llicències urbanístiques.
 S’acorda finalitzar el pla de neteja d’horts del terme muni-

cipal, complint així amb l’ordenança dels usos i costums del 
medi ambient. 
 Es dona compte de la visita del Subsecretari de la Con-

selleria d’Educació al Col.legi Públic Sant Vicent Ferrer per 
atendre diverses necessitats.

 Es dona compte de la concessió de la subvenció de l’INEM 
a les corporacions locals.

En les vostres mans un nou BIM que resu-
meix en unes poques fulles la gestió de l’equip 
de govern en els últims mesos. I avança també 
les línees d’actuació per als pròxims, que com 
sabeu, té sempre una prioritat; comptabilitzar 
l’ajuda a tots els qui la necessiten i fer front a 
les obligacions municipals. Moltes gràcies als qui 
ens ho poseu fàcil, i enteneu que estem per pen-
sar en global, en l’interés general, no en l’interés 
particular de cadascú i ens ajudeu amb el vostre 
suport, suggerències i crítica constructiva a ges-
tionar este espai de convivència que és el nostre 
poble. I mil disculpes perquè sempre se pot fer 
més i millor. 

Enguany se compleixen els 35 anys del primer 
ajuntament democràtic d’aquest període consti-
tucional. 35 anys en el que els tres alcaldes i els 
seixanta regidors i regidores que han participat 
en les corporacions municipals s’han esforçat 
en això mateix, en gestionar de la millor mane-
ra possible este poble, oferint idees, treball, fent 
front als maldecaps, incomprenssions i la dificul-
tat que sempre entranya gestionar el que és de 
molts per què tot vaja millor per a tots i totes. 
Des d’ací a totes eixes persones, un merescut 
agraïment.

Diuen que els últims 35 anys hem avançat molt. 
Jo també ho crec. Però també crec que queda 
molt per avançar, que és necessari avançar més, 
en molts camps i que hem de  canviar allò que 
no funciona o pot funcionar millor; hem d’estar 
permanentment  despert a les noves sensibili-
tats de les generacions que van consecutiva-
ment construint la història; hem d’ estar vigilants 
i beligerants a les interferències dels qui venen a 
aprofitar-se del que és de tots i totes. Qui siga, 
estiga al front d’una institució o no, que d’estos 
també hi ha. Per avançar hem d’anar a  l’essèn-
cia de la política, la de servir als demés, al llarg 
d’un temps limitat, per intentar construir per a 
tots i totes un futur millor. Amb acords, treba-
ll, trellat i passió, sense por, sense impossibles 
i sense messies; En resum, molt per avançar; i 
tots i totes tenim part i responsabilitat.

Que gaudiu de l’estiu i de tot allò que us fa fe-
liços. Que gaudiu de les nostre festes. I feu-ho 
amb passió, amb un somriure i sense acalorar-se 
massa. Un fort abraç. 

Toni Gaspar

FULL DE L’ALCALDE
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Des del grup socialista no volem deixar passar l’ocasió 
sense comentar els dos fets que, al nostre parer, han 
marcat l’actualitat del nostre país des de l’aparició del 
darrer Bim: les eleccions europees i l’abdicació del rei.
Està clar que una participació del 55% no pot deixar 
content ningú però tampoc voldríem deixar d’agrair la 
confiança majoritària que els votants a Faura han di-
positat novament en l’opció que representa el Partit 
Socialista. Moltes gràcies!!!
Cada organització política és molt lliure d’interpretar 
els resultats, la nostra, ja ha iniciat un procés de re-
novació que ben segur tindrà en compte les sensibili-
tats que la societat ens transmet esgotada per la falta 
de solucions als seus problemes, la tardança, quan 
no impunitat, en castigar els corruptes, i la pèrdua de 
drets socials que tant ens va costar aconseguir. 
 Quan llegiu aquest escrit segurament ja hi haurà un 
nou Cap d’Estat donada l’abdicació del rei i la seua 
substitució d’acord amb el que es preveu a la Cons-
titució.
La Constitució de 1978, sorgida d’un ampli consens i 
del diàleg de la transició, fa temps que mostra símpto-
mes d’esgotament, el mateix esgotament que la socie-
tat ens transmet. Han passat més de 35 anys des de 
la seua aprovació i en este temps la societat espanyola 
ha canviat profundament. 
La ciutadania demanda canvis. Canvis en profunditat. I 
la Constitució espanyola ha de ser el marc on es plas-
men estes reformes. La Constitució es pot i s’ha de re-
formar de manera democràtica i, com el 1978, buscant 
el major i més ampli consens possible, amb un nou 
pacte intergeneracional, respectant els mecanismes 
que estableix l’Estat de Dret. 
No parlem únicament de la forma d’Estat. El debat s’ha 
de centrar en una reforma constitucional que com-
prenga totes les demandes socials, econòmiques, de 
garanties jurídiques i drets ciutadans. 
L’actual formulació de la Constitució Espanyola ja ha 
complert el seu paper. I cal un nou pacte constitucio-
nal global que actualitze el nostre pacte de convivència 
i incorpore a les generacions més joves, que han nas-
cut en democràcia, al consens constitucional. 
Des del grup socialista us convidem a participar i 
il•lusionar-vos en aquest gran projecte de futur.

Bon estiu i bones festes.

Podeu seguir-nos a:

 Socialistes de Faura

@Faurapspvpsoe

GRUPS MUNICIPALS

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

Des de primer de maig els pobles de Faura i 
Benifairó comparteixen secretaria de Jutjat de 
Pau. Els horaris d’atenció a Faura són dilluns, 
dimarts, dijous i divendres de 10 a 14 hores. El 
servei està ubicat des del mes de juny a l’edifici 
Amics del carrer Cervantes (on estan els serveis 
socials). El telèfon de contacte per qualsevol in-
formació, indistintament del poble, és el 96 091 
92 67. El tràmits que es poden fer al jutjat de pau 
són: cerimònies civils, certificats, fes de vida o 
naixements. 

D’acord amb la nova llei de l’administració lo-
cal, la Mancomunitat de Les Valls ha modificat els 
seus estatuts per a mantenir totes les seues com-
petències. Dins d’aquestes competències estan 
la recollida de residus, en la que s’ha aplicat una 
rebaixa del 16 per cent en la taxa passant el re-
but de 62,24 a 52 euros, i la prestació dels ser-
veis socials. En aquest últim cas, esta legislatura 
s’han anat incrementat els recursos fins a un 40 
per cent per a anar millorant la seua prestació i 
també ha absorbit la Mancomunitat el servei de 
la Dependència. 

ACTUALITAT
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GRUP MUNICIPAL D’ERPV

BON ESTIU... SENSE PANDEROLES?

Estiu, temps de calor… i de panderoles. Des de fa uns 
anys, al nostre poble patim aquesta plaga d’insectes 
que es passegen pel banquet de la nostra cuina, men-
tre encara estem sopant; ens fan companyia al lavabo, 
mentre ens dutxem o  fem les nostres necessitats, i, 
farts de tindre aquests molestos inquilins,  no ens en 
queda una altra que proveir-nos d’una bona quantitat 
de productes matapanderoles.
És cert que l’Ajuntament, aquests darrers anys, tenia 
contractat un programa de control de plagues; també 
és cert que, amb certa freqüència , ens envien un mis-
satge al mòbil avisant-nos de tapar desaigües perquè 
van a fer el tractament contra els mencionats insectes; 
un pla que ens costava als faurers i les faureres al vol-
tant de 2000 € i que s’ha demostrat del tot ineficaç: 
cada any més i més panderoles.
Per tot això, la gent d’Esquerra Republicana decidirem 
tirar una maneta a l’equip de govern i ens posarem a 
treballar en el tema, i durant molt de temps, i en silenci, 
hem buscat i oferit solucions per intentar acabar o miti-
gar aquesta fastigosa plaga. 
L’estiu passat demanàrem a l’Ajuntament pels canals 
oficials corresponents tota la información relativa al 
tractament del clavegueram: periodicitat, productes uti-
litzats, formes d’aplicació, cost, etc., per tindre, negre 
sobre blanc, totes les dades del que es venia fent al 
poble els últims anys.
 Després, posarem eixa documentació en mans 
d’experts en la matèria perquè ens aconsellaren què es 
podía fer. El primer pas fou reunir-nos amb  tècnics de 
l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva 
de la Universitat de València, que ens oferiren asses-
sorament i recomanacions especifiques i personalit-
zades  sota la supervisió del catedràtic de Control de 
Plagues del mateix Institut, Ricardo Jiménez Peydró; un 
assessorament en què, a més, un tècnic de l’Institut va 
acompanyar les brigades que, fins a eixe moment, feien 
el tractament al nostre poble, per tal de comprovar in 
situ com es venia realitzant a Faura fins aleshores i en 
què i com es podía millorar i optimitzar. 
En acabar eixe seguit d’accions, el novembre passat, 
vàrem registrar una proposta de millora del servei de 
control de plagues i poques setmanes després es va 
debatre i aprovar al Ple de la Mancomunitat de Les Valls 
per  fer-la extensiva també a la resta de pobles de Les 
Valls. A principi d’any, estava tot practicament tancat i 
quasi a punt per posar-se en marxa, però és ara, a les 
portes de l’estiu, quan el nostre projecte ha vist la llum.
Val  a dir que, en succesives reunions amb els tèc-
nics de l’Institut Cavanilles, diversos experts que hem 
consultat i que hem posat en contacte amb l’equip de 
govern, ens han dit que és un poc tard per a posar 
en marxa aquesta mena de tractament, ja que és molt 
important seguir els protocols de treball perquè siguen  
més efectius i s’han de fer a final d l’hivern  o principi de 
primavera. Amb tot, esperem que l’efectivitat siga alta i 
tinguem un estiu tranquil i sense panderoles. En qual-
sevol cas, des d’Esquerra Republicana podem afirmar 
que hem treballat de valent perquè siga així.

GRUPS MUNICIPALS

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

Volem aprofitar estes primeres línies que novament vos di-
rigim per fer efectiu el nostre agraïment a tota la gent que 
ha confiat amb el Partit Popular i ens ha donat el seu vot 
en les eleccions europees. Uns comicis i uns resultats que 
són per a analitzar. Els resultats mostren que hi ha hagut 
una gran abstenció. Esta realitat demostra que una gran 
part de la població es troba descontenta amb la classe 
política. També ha sigut notori la forta pujada de partits 
minoritaris. Per eixa raó des del Partit Popular de Faura 
som conscients que cal treballar intensament i més que 
mai. Sabem que eixe malestar de la població ha d’anar 
unit amb una nova actitud per part nostra. Hem de “posar-
se les piles”. Hem d’estar més prop de la gent i escoltar 
tots els seus problemes. Hem de deixar-se totes les forces 
amb la intenció de posar solució. Sabeu que allò que més 
ens importa és estar a la disposició de qualsevol faurer.
Estos últims dies hem conegut la notícia de l’abdicació del 
Rei. Volem deixar constància del gran paper que ha fet 
en diferents períodes de la seua trajectòria com a Cap de 
l’Estat. Per tots és conegut el gran paper que va jugar en 
l’època de la transició cap a la democràcia, ja que hi va tin-
dre un paper fonamental en els tan estimats canvis polítics. 
Al llarg de la seua trajectòria, ha sigut el millor relacions 
públiques de l’Estat, i gran valedor de la “marca Espanya”. 
Molt es parla estos dies de modificar i canviar la forma 
d’Estat. Molta gent manifesta que és una gran despesa 
per a les arques d’Espanya. Solament volem posar-ne uns 
exemples: el cap de l’estat francés té una despesa de 112 
milions, d’euros i la Casa del Rei en té 8.5.
També desitgem fer al•lusió al Príncep Felip qui agafarà 
el gran repte de presidir l’Estat. Li resta molta feina per 
davant i molt complicada. Ara que en diversos partits po-
lítics està present el “canvi generacional”, potser siga el 
millor moment per a l’abdicació del Rei Joan Carles, ja que 
estem a uns moments molt complicats on es necessiten 
moltes ganes i energies. De segur que el nou rei, del qui 
constantment ens diuen que és una persona molt prepa-
rada, té moltes ganes i energies. Així que este canvi arriba 
en el moment idoni.
Han sigut uns mesos molt durs de reformes, que a poc a 
poc fan efecte, tot i que no tan apressa com ens agradaria. 
Hem de recordar que l’atur s’ha reduït amb 318.543 perso-
nes este últim any. S’han fet 550.000 contractes indefinits 
en 2014. I els afiliats a la Seguretat Social per maig han 
augmentat en 200.000 persones. Però també sabem que 
queda molt a fer. Des del Partit Popular no cessarem fins 
que tot es regenere i canvie. 
Ens agradaria fer esment a tota una sèrie d’agressions que 
s’estan realitzant a la classe política. Sabem que són mo-
ments complicats i durs. Hi ha gent que està molt ofegada. 
Per eixe motiu demanem que els polítics especialment tin-
guem especial mirament amb els tipus de comentaris que 
es fan tant en les xarxes socials, com en les institucions, 
etc., ja que fan que la gent s’encoratge i encara és crispe 
més. Per últim, no volem acabar sense desitjar-vos que 
passeu bones festes, són moments per a disfrutar al carrer 
amb la nostra gent. Volem que estos moments complicats 
ens deixen una mica de diversió. BONES FESTES.

popularesfaura@hotmail.es 
   PpfauraPopulares 
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Obres municipals 2014

L’Ajuntament ha planificat per aquest any 
2014 l’execució de diverses obres atenent a les 
necessitats del municipi i als suggeriments dels 
veïns. La major part d’aquestes actuacions es re-
alitzaran amb el Pla d’Ocupació amb una dotació 
en les partides de 220.000 euros. Les obres es-
tan totes consignades en el pressupost. A més 

dels projectes de major envergadura, també 
està previst dur a terme tot un seguit de obres 
menors necessàries per al bon funcionament 
o el bon estat dels serveis i instal·lacions com 
millores en les trapes del clavegueram, elimi-
nació de barreres arquitectòniques i altres ac-
tuacions menudes en instal·lacions municipals. 

S’iniciarà la primera fase de la rehabilitació de la part del poble de la ‘Casa Gran’ per a convertir-ho en seu de Faura Solidària.

La Diputació de València finalitzarà al llarg de l’estiu els treballs de la vorera de l’entrada 
del poble que s’ha anat fent amb el Pla d’Ocupació. 

Continuen els treballs de senyalització i ins-
tal.lació d’elements mòbils, per augmentar 
la visibilitat i seguretat en llocs conflictius. 
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Han començat les obres per desenvolupar el projecte d’apertura de la prolongació del carrer Blasco Ibáñez a la Canaleta.  Està previst 
que el carrer tinga un pòrtic d’entrada totalment nou per tal de no trencar l’estètica del carrer Major.

Foto de l’esquerra, treballs per a la construcció del nou parc infantil a Quémalo, un parc que creixerà poc a poc. Dalt, ampliació del parc 
de La Rodana. Després de festes, li tocarà el torn al parc de la Canaleta per millorar l’accessibilitat i atendre a les peticions dels usuaris. 

Obres municipals 2104
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Pabelló Municipal: s’obriran tres accesos més, s’eliminaran barreres i es posaran leds. 

Amb el Pla d’Ocupació i una subvenció de 
9.000 euros de la Diputació de València es 
restaurarà la cara interna de les sèquies del 
llavaner amb pedra natural. Les obres ja 
estan començades.

Restauració de la Canaleta, on es durà a terme una intervenció en la zona del barranc 
prop de l’Espai dels Majors. 

Obres municipals 2104

Actuació a la xarxa de clavegueram 
que consistirà en la sustitució dels 
arvellons per anar millorant tota la 
xarxa del municipi. 
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Obres municipals 2104

Es protegiran els nínxols del cementeri de les aigües amb la continuació del mur de contenció en el camí de la Rodana.

COL.LEGI SANT VICENT FERRER. L’Ajuntament intervindrà en breu en 
el col·legi Sant Vicent Ferrer per a donar solució als problemes d’espai que 
pateix el centre escolar des de fa més de cinc anys. 

El conveni que s’està negociant suscriure entre l’Ajuntament i la Conselle-
ria d’Educació permetrà convertir en realitat un projecte que contempla la 
construcció de sis aules noves, amb el que s’eliminaran els ‘barracons’, i la 
recuperació d’espais comuns com el menjador escolar, la biblioteca i la sala 
de professors. Malgrat tractar-se d’una competència autonòmica, l’Ajunta-
ment es farà càrrec del finançament del projecte, la valoració econòmica 
del qual ascendeix a 200.000 euros. 

A més, durant les vacances estivals està previst posar a punt les instal·la-
cions amb millores en els banys, reparació de paviments de les aules d’in-
fantil, pintura del centre, substitució dels tendals i leds. Finalment, per tal de 
millorar el servei, es dotarà al col·legi d’un auxiliar de conserge a través del 
programa de beques per a estudiants que està desenvolupant el Consistori 
i que beneficiarà a 48 joves.  



FAURA COMMEMORA EL 35 ANIVERSARI DELS AJUNTAMENTS 
DEMOCRÀTICS AMB UN RECORD CAP A TOTES LES PERSONES 

QUE AL LLARg D’AQUESTS ANYS HAN FORMAT PART DE LES 
DISTINTES CORPORACIONS TRAIENT AVANT PROJECTES QUE 

HAN PERMÈS EL DESENVOLUPAMENT DEL MUNICIPI I HAN 
CONTRIBUÏT A MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA.

EspEcial 
35 anys

d’Ajuntaments
Democràtics

BIMFaura/juliol 201410
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1979
La primera legislatura després 
de la dictadura. La UCD va ob-
tindre 6 regidors i 5 el PSOE. 
Jesús Forner es va convertir en 
el primer alcalde d’aquest partit 
i diputat. Li van acompanyar en 
la corporació Eugenio Rodrigo, 
José Gil, José Ribera, Vicente 
Salvador, Antonio Gorris, Enric 
Ferrer, Enrique Salt, Juan An-
glés, Manuel Martínez, Ramiro 
Doménech i Vicent Amer. 

1983
Les eleccions de 1983 van ator-
gar majoria al PSOE amb 7 re-
gidors i 4 per Alianza Popular. 
Enric Ferrer agafà la vara de co-
mandament i fou diputat provin-
cial. La resta de regidors van ser 
Vicent Amer, Ramiro Doménech, 
José Ribelles, Avelino Latorre, 
Enrique Salt, José Rodrigo, Eu-
genio Pérez, Francisco Cama-
relles, José Pérez i Francisco 
Salvador.

1987
Aquest any sols es va presen-
tar el PSOE. Segona legislatura 
d’Enric Ferrer com alcalde de 
Faura amb 11 regidors. Aquest 
anys entrarien les primeres do-
nes: Emilia Guevara i Elionor 
Gallego. També van estar a la 
corporació Vicent Amer, Enrique 
Salt, José Rodrigo, Avelino La-
torre, Francisco Miguel Forner, 
Vicent Lluch, Vicente Marco i 
José Ribelles. 

1991
En aquest any, el Partit Socialis-
ta va obtindre 7 regidors, Unió 
Valenciana en va tindre 3 i el PP, 
1. La corporació municipal va 
estar novament presidida per 
Enric Ferrer acompanyat per 
Vicent Amer,  María Teresa Iz-
quierdo, José Rodrigo, Jaume 
Beltrán, Enrique Salt, Avelino 
Latorre, José Vicente Ros, José 
Vicente Garcés, Teodoro López, 
i Celestino Díaz. 
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1995
El PSOE va ser la primera força 
amb 7 regidors, 3 van ser pel PP 
i 1 per UV, així que l’alcadia fou 
per Enric Ferrer. També van es-
tar José Rodrigo, Vicente Mar-
co, Claudia Aleixandre, Eduardo 
Ponz, Toni Gaspar,  José Ramí-
rez, Celestino Díaz,   Juan Enri-
que García, María José Martínez 
i José Vicente Ros. Al llarg de la 
legislatura sustituiren Rosa Mª 
Rodrigo i Gabriel Raúl Serra. 

1999
La configuració de la corporació 
no va variar (7-3-1). Aquest any 
van formar part de l’ajuntament 
Enric Ferrer, María Teresa Iz-
quierdo, Vicente Marco, Eva Ar-
landis, Leonor del Carmen Go-
rris, Juan Amer, Ángel Latorre, 
Marcelo Antonio Gamón, María 
José Martínez, Vicente Amer, 
José Ramón Ortiz. Van sustituir 
al llarg de la legislatura Rosario 
Clara Gil i Avelino Latorre.

2003
Els resultats van donar 7 regi-
dors al PSOE, 3 al PP i 1 al Bloc. 
Va prendre possessió del càrrec 
d’alcalde Toni Gaspar. La resta 
de regidors fou Claudia Aleixan-
dre, Vicent Amer, Eduardo Ponz, 
Silvia Broch, Rosario Clara Gil, 
Mª Teresa Izquierdo, Mª José 
Martínez,  Juan Enrique García, 
José Ramón Ortiz i Diego San-
chis. Sustituí al llarg de la legisla-
tura Francesc Xavier Badia. 

2007
Els comicis de 2007 van otor-
gar 8 edils al PSOE i 3 al PP. La 
corporació va estar formada per 
Toni Gaspar, Silvia Broch, Javier 
Enrique Ferrer, Rosario Clara Gil, 
Vicent Lluch,  María Teresa Iz-
quierdo, Bàrbara Asensi, Eduar-
do Escobar, Juan Enrique Gar-
cía, José Ramón Ortiz i Teresa 
María Pons. Al llarg de la legisla-
tura sustituiren Miguela Magalia 
Martínez i Javier Queralt. 
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CELEBRACIÓ D´EFEMÈRIDES ANTERIORS: 20 I 25 ANYS
L’Ajuntament de Faura va celebrar tant el 20 com el 25 aniversari de les corporacions democràtiques amb diversos 
actes en els que es va voler fer un homenatge a la labor de tots els regidors. 

2011
El PSOE va obtenir la majoria 
absoluta amb 7 regidors, 3 pel 
PP i 1 per ERPV. Toni Gaspar es 
va convertir de nou en alcalde 
i també en diputat. La resta de 
regidors van ser Consol Durán, 
Miguel Jesús Mechó, Rosario 
Clara Gil, Vicent Lluch, María 
Elvira Bonanad, Javier Queralt, 
María Ramón, Miguela Magalia 
Martínez, Laura Vicenta Gamón 
i Domènec García. 

Dalt, imatge de la celebració del vint aniversari dels ajun-
taments democràtics amb presència de les persones 
que van formar part de les distintes corporaciones. Baix,  
imatge de la celebració del 25 aniversari de la instauració 
de la democràcia a l’administració local amb els regidors 
i regidores. A la foto de l’esquerra, els tres alcades del 
municipi de Faura de la democràcia recent reunits al saló 
de plens aquest any amb motiu dels 35 anys d’ajunta-
ments democràtics: Jesús Forner, Toni Gaspar i Enric Fe-
rrer respectivament. 
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Els rebuts de l’IBI o Contribució 
patiran modificacions aquest any. 
Açò es deu a la revisió dels valors 

cadastrals dels habitatges que ha dut 
a terme a Faura el Ministeri d’Hisenda. 
Amb la finalitat d’atenuar l’impacte 
fiscal d’aquesta revisió, l’Ajuntament 
va reduir el coeficient del 0,72% al 
0,68%. Si l’Ajuntament no haguera 
adoptat mesures correctores davant 
l’increment del valor dels habitatges, 

la partida pressupostària d’ingressos 
per IBI d’Urbana haguera registrat un 
notable increment. No obstant açò, ha 
ocorregut tot el contrari i l’Ajuntament 
recaptarà en 2014 menys diners per la 
Contribució que en l’exercici anterior. 

A partit del 15 de juliol es comença-
ran a girar els rebuts. És important te-
nir en compte que el rebut a Faura té 
un caràcter anual, el que significa que 
solament es fa un pagament. Cal re-

cordar que la modificació cadastral no 
serà lineal i afectarà de diferent mane-
ra a cada immoble. 

També cal tenir en compte que la 
revisió del valor cadastral de cada 
habitatge s’aplicarà gradualment du-
rant un període de deu anys, durant 
els quals la voluntat del govern local 
és aplicar anualment reduccions del 
tipus impositiu per ajustar l’import fi-
nal del rebut. 

ACTUALITAT

Les retallades aplicades pel govern 
central en matèria de beques edu-
catives han rebut resposta per part 

de l’ajuntament de Faura, que ha com-
plit amb el compromís d’intentar pal·liar 
les conseqüències de la denominada 
Llei Wert triplicant les beques per a es-
tudiants, de manera que tots en tindran.

Així, s’han oferit 48 beques per a 
joves que cursen estudis universitaris, 
màsters, postgraus o cicles formatius 
de grau superior. Si bé de la Diputació, 
Faura rebrà set beques per als mesos 
de juliol i agost a través del programa 
La Dipu et beca que es convertiran en 
14. L’Ajuntament ha decidit ampliar amb 
28 beques més. I dins de la política de 
participació –uns dels pilars de la ges-
tió municipal- els joves van participar 

Els estudiants van participar en una assemblea.

Faura triplica les beques per estudiants

IBI 2014
TOTS ELS REBUTS PATIRAN MODIFICACIONS PER LA REVISIÓ APLICADA PEL MINISTERI 
EL PAGAMENT D’AQUESTOS ÉS ANUAL I ES GIRARAN DURANT ELS PRòXIMS MESOS

en una assemblea en la qual van tenir 
l’oportunitat d’asseure les bases. Van 
ser els protagonistes el que van obrir la 
possibilitat d’optar a les beques a totes 
les titulacions universitàries. Els estu-

diants estaran fins juny de 2015. Amb 
l’objectiu d’optimitzar recursos, el pla 
d’ocupació, les diferents borses i les 
beques són incompatibles. Sols es pot 
ser beneficiari d’una cosa. 

FAURA
NUMERO DE VIVIENDES I DIFERÈNCIA 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
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BREUS

Joan Garcés Queralt, el director 
de bandes més longeu celebrà el 
seu centenari.

Per una ocasió tan especial, els 
ajuntaments de Faura i Benifairó de 
les Valls conjuntament amb l’Escola 
de Música Joan Garcés Queralt i la 
Societat Joventut Musical de Faura 
(SJMF) van formar una comissió per 
tal de preparar els actes d’homenat-
ge al centenari mestre.

Així, el dia del seu aniversari, el di-
vendres 18 d’abril, el mestre va des-
cobrir una placa commemorativa en 
la casa on va nàixer, a Benifairó de les 
Valls, al carrer Major, en un acte que 
comptà amb la Banda de Música de 
la Societat Joventut Musical de Faura. 

Els actes van prosseguir el diu-
menge 4 de maig amb un concert ho-
menatge a l’auditori de la Canaleta de 
Faura. La primera part va correr à a 
càrrec de la banda de l’Escola de Mú-
sica, i la segona part,  de la Societat 
Joventut Musical de Faura, on el mes-
tre Garcés fou el gran protagonista al 
dirigir ‘La muerte de Ase’ d’Edvard 
Grieg. A més la banda, dirigida pel 
seu nou director José Beltrán Bisbal, 
interpretà l’obertura per a banda i cor 
de xiquets ‘Lluna mediterrània’ amb 
el Cor de l’Escola de Música.

Centenari del Mestre Joan Garcés

Dalt, un moment del concert. Baix, el mestre acompanyat pels alcaldes i amb la batuta. 

El 26 de gener es celebrà el Dia de l’Arbre amb una plantació en la Rodana. Jornades de la Policía Local al col.legi.
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PLA D’OCUPACIÓ. La tercera edició del Pla d’Ocu-
pació de l’Ajuntament reuneix l’experiència dels últims 
anys, amb els criteris que s’havien seguit en edicions 
anteriors però adaptant-los a les circumstàncies ac-
tuals amb major nombre de demandants, el que s’ha 
traduït en un increment de la xifra de beneficiaris que 
s’eleva a 272. L’important és que tots els aturats ins-
crits al Servef com a peons agraris -és el requisit per 
a poder accedir- entraren a treballar en els pròxims 
mesos. La baremació solament serveix per a deter-
minar un ordre mitjançant l’aplicació dels criteris es-
tablits. Amb aquestes incorporacions, es cobreixen 
els serveis municipals de manteniment, de neteja o 
les diferents obres que es van escometent. El sistema 
ha fet que tots, sense cap distinció, tinguen la pos-
sibilitat d’accedir al Pla d’Ocupació amb les condi-
cions actualitzades pel nou conveni. El Pla tindrà una 
dotació econòmica de 400.000 euros. El període de 
treball va des de  juny de 2014 fins a juny de 2015. 

L’Ajuntament tanca 2013 amb 
872.000 € de romanent positiu

El govern municipal de Faura donà compte al ple de 
la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 que 
continua amb la tendència positiva d’anys anteriors. 
Segons l’informe realitzat per la Intervenció Munici-
pal, l’ajuntament va tancar amb uns resultats més 
que satisfactoris, com ho demostra el romanent po-
sitiu de tresoreria de més de 872.000 euros o el su-
peràvit financer -estalvi de l’any- de 220.000 euros. 
Els fons en caixa de l’ajuntament a la fi d’any eren 
de 420.000 euros. El deute pendent d’amortitzar era 
de 835.000 euros, que en la seua major part corres-
ponen a préstecs per impagaments de la Generalitat 
Valenciana (759.000 euros). Alguns d’aquests prés-
tecs es podien haver retornat però l’ajuntament ha 
preferit disposar de tresoreria per a garantir que es 
pague a proveïdors en un període mitjà de 23 dies, 
tal com s’ha fet fins ara. Aquestes dades permetran 
afrontar amb tranquil·litat l’últim any de legislatura i 
continuar adoptant mesures beneficioses per als ciu-
tadans com la rebaixa de tipus impositiu de la Contri-
bució, la prestació de polítiques socials o la continuï-
tat dels plans d’ocupació. 

FAURA, EL POBLE AMB MENYS PRESSIÓ FISCAL 
DE LA COMARCA. Faura és, un any més, el municipi 
amb menor pressió fiscal de la comarca del Camp de 
Morvedre, segons es desprén de les dades fetes pú-
bliques per la Sindicatura de Comptes de la Generalitat 
Valenciana.
Així, com es reflecteix en la taula de la part esquerra, 
cada ciutadà de Faura paga de mitjana 205 euros en-
front dels 1464 o els 763 que abonen els veïns d’altres 
pobles de la comarca.
En la taula es refereix en concret als impostos i taxes 
per habitant recollits en l’informe de la Sindicatura de 
Comptes. Exactament, el municipi de Faura es situa 
amb un 60 per cent menys de pressió fiscal que la mi-
tjana de la Comunitat Valenciana. 

ELECCIONS 
EUROPEES 2014. 
A la taula es poden veure 
els resultats de les elec-
cions al Parlament eu-
ropeu, que van comptar 
amb una participació a 
Faura del 55,04% (1529 
vots), la qual cosa supo-
sa que 1249 votants van 
optar per l’abstenció. En 
l’escrutini es van compta-
bilitzar a més 27 vots nuls 
i 23 vots blancs.

BREUS

ESTADÍSTIQUES TERRITORIALS 
PRESSIÓ FISCAL / COMPTE GENERAL 

D’ENTITATS LOCALS

PRESSIÓ FISCAL

MUNICIPI EUROS/ HABITANT (2012)

Canet d’en Berenguer 1.464

Algar de Palància 763

Torres Torres 766

Sagunt 724

Alfara de la Baronia 690

Albalat dels Tarongers 578

Algímia d’Alfara 538

Estivella 530

Quartell 512

Gilet 496

Benavites 438

Quart de les Valls 343

Petrés 325

Benifairó de les Valls 242

Faura 205

Segart 295

Comunitat Valenciana 559

FONT: http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/documento/memoria_de_actividades._ejercicio_2012
Web oficial de la Sindicatura de Comptes de la C. Valenciana: http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf
Compte General de les Entitats Locals del 01/01/2012

FAURA

100% ESCRUTAT

Candidatura 2014

PSOE 36,41% (547)

PP 23,10% (347)

EUPV-EV 8,72% (131)

PODEMOS 7,52% (113)

PRIMAVERA EUROPEA 6,92% (104)

UPyD 5,12% (77)

EPDD 4,12% (62)

PACMA 1,19% (18)

MOVIMIENTO RED 1,13% (17RED
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BARETS. Ja s’han adjudi-
cat el bar de la Canaleta, el 
quiosc de la Rodana i el del 
poliesportiu. Les bases han 
estat consensuades amb 
els interessats. 
Els criteris per a l’adjudica-
ció dels serveis municipal 
s’han valoraran per ordre 
decreixent: millores en la 
qualitat de la prestació del 
servei; situació socio-labo-
ral; solvència professional; 
i preu.

TURISME PER A 
MAJORS 
La Diputació llançà el Pro-
grama pel Turisme Social 
a 2013. No obstant açò, 
el termini per a sol·licitar la 
participació en qualsevol 
dels viatges ha sigut am-
pliat fins a la finalització de 
les places o fins a desem-
bre de 2014. Les perso-
nes interessades hauran 
de presentar la sol·licitud 
en l’ajuntament. 

L’Escola Infalil El Tabalet 
va celebrar en maig el 
seu 25 aniversari amb 

una jornada festiva en la que 
van participar alumnes tant 
d’ara com d’anys anteriors 
acompanyats per les seues 
famílies.

La celebració va co-
mençar a les 10 del matí en 
el Plà de l’Era de Benifairó de 
les Valls i es va perllongar fins 
a quasi les dues de la vespra-
da. La festa es va organitzar 
pensat en els autèntics pro-
tagonistes, els xiquets, que 
durant tot el matí van poder 
gaudir de nombroses activi-
tats. Hi van haver especta-
cles d’animació, tallers, pho-
tocall... 

Un jornada festiva que 
va servir per conmemorar 
un quart de segle d’història 
apostant per una educació 
de qualitat. 

L’Escola Infantil El Tabalet celebra el 
25 aniversari amb una jornada festiva

BREUS

Graduació de batxillerat del IES de Les Valls.

Visita a l’ajuntament dels alumnes de l’escola. 

Acte de graduació dels alumnes de sisé del col.legi. 

Acte de tancament del curs de l’Escola de Pilota. 

Festa de cloenda del cicle d’Infantil del col.legi. 

Cloenda a l’Escola de Música Joan Garcés Queralt. 
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NOVA TEMPORADA DE PISCINA. 
Les piscines municipals van obrir 
al públic el  2 de juny després dels 
habituals treballs de posada a punt. 

Recordeu que enguany també teniu 
els bonos de temporada al preu de 
10 euros perquè tots puguen gaudir 
d’aquest servei d’estiu. I com des 

de fa 30 anys, arriben els cursos de 
natació, que es fan en dos torns, el 
primer del 23 de juny al 17 de juliol i 
el segon del 18 de juliol al 13 d’agost.

XIII TORNEIG MANOLO SALVADOR. La tretzena edició 
del torneig de futbol de Manolo Salvador (El Paello), que 
es va fer al camp de futbol de Faura els dies 14 i 15 de 
juny, estigué presentada, i va comptar amb la presència 
del director esportiu del Llevant Manolo Salvador.  

Dalt, presentació del Torneig. Baix, un dels partits al camp de Faura.

BREUS

MARXA DE MUNTANYA. El Parc de la Rodana va acollir 
el Primer Trail i Marxa de Muntanya “La Vall de Segó”. Una 
jornada esportiva que va comptar amb la col·laboració d’un 
bon nombre de voluntaris, del Centre Excursionista i del 
Club d’Atletisme la Vall de Segó. 

Dalt, podium local. Baix, eixida des de La Rodana.
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FOC A L’ESTIU. Us recordem que 
amb nivell de preemergència 3, està 
prohibit fer foc. Encara que l’ajunta-
ment realitze el precinte, els usuaris 
tenen l’obligació de comprovar l’emer-
gència. Podeu informar-vos en www.
112cv.com i en twitter en @gva_112cv 
o bé en @AjtFaura.  
Cal recordar que, a més de la prohi-
bició de cremes des del 15 de maig, 
segons s’ha establit en el Pla de Vi-
gilància com a mesures especials es 
decretarà preemergència d’incendis 
forestals els dies 31 de juliol, 1, 15, 16, 
17, 30 i 31 d’agost i 1 de setembre. 
Igualment, des de l’1 de maig, tots els 
caps de setmana i festius en els quals 
l’índex de perillositat siga 2, es decre-
tarà el nivell 3, segón ens informen des 
de Conselleria.

FIRMA DIGITAL. Recordem que a 
les oficines de la Mancomunitat podeu 
aconseguir al moment la vostra firma 
digital per a fer gestions davant insti-
tucions i organismes. El telèfon de la 
Mancomunitat és el 962605067 i el 
correu manco@fauraweb.net.

FESTES. Ja es poden pagar les festes. 
Les quotes són 85 euros i per als jubilats 
15 euros per persona. Els festers han re-
cuperat la paella gegant. El preu per per-
sona és de 3,5€ i inclou; paella, beguda 
i picaeta. Podeu aconseguir també la 
samarreta i banderes de festes pel balcó.

BREUS

La plaça de l’Hostal acull per seté any 
consecutiu una nova edició del Cicle 
de Música Valenciana i de Cambra 

Vicent Garcés. Este Cicle l’organitza des 
de 2008 l’Ajuntament de Faura i comp-
ta  amb la col·laboració de la Fundació 
musical “Joan Garcés Queralt”. El cicle 
és una aposta per a la difusió de la cul-
tura que acosta la bona música a tots els 
públics i, que enguany comptarà amb 
quatre actuacions molt atractives durant 
els mesos de juliol i agost, a partir de les 
23 hores. La soprano local Sílvia Queralt 
i la pianista de Benifairó Begonya Pérez 
van obrir la setena edició. Les altres ac-
tuacions són: el quintet Spanish Brass 
Luur Metalls, Teatre Instrumental i el trio 
de cambra “La Liberazione” format per la 
faurera Andrea Adsuara. La soprano local Sílvia Queralt i la pianista de Benifairó Begonya Pérez durant l’actuació.

El Cicle de Música Vicent Garcès es consolida

Els xiquets gaudeixen un any més de les activitats de l’Escola d’estiu. 

Faura va ser capital per un dia de “Les menudes europes”, un pro-
grama llançat per l’Àrea de Cultura de la Diputació de València i el 
projecte teatral europeu Escena Erasmus.
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1. La xaranga amenitza un partit de futbol en el camp de Faura a 
la fi dels anys 70. 

2. La fotografia està datada en gener de l’any 1975 i correspon 
a l’acte d’inauguració de l’ajuntament en el que van partici-

par les reines de les festes i la corporació municipal. Quaran-
ta anys després començarem a remodelar l’edifici.

3. Els barreneros fan una parada davant de la casa del metge du-
rant el muntatge de les barreres per a les festes d’agost.

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

ALCALDIA ...........96 260 00 04 / 96 260 53 81 ........................alcaldia @fauraweb.net

JUTJAT DE PAU .. 96 260 00 04 ............................................... oficines@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

FAURA EN EL RECORD

TELÈFONS D’INTERéS

1

2 3


