
PARC DE LA RODANA. LA NOSTRA PORTA A LA SERRA ESPADÀ.
Abril 2009, comencen les obres.
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TELÈFONS D’INTERÉS I CORREUS ELECTRÒNICS
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 (Parlar amb Eusebio) 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 00 04 aedl@fauraweb.net 
AMICS  …………………………………… 96 260 26 33. Fax: 96 260 01 47 
- Serveis socials  amics@fauraweb.net
- Servei d’atenció a la dependència  dependencia@fauraweb.net
BIBLIOTECA ……………………………… 96 260 06 62 / 600 595 624 biblio@fauraweb.net
PISCINA ………………………………… 637 184 965
MANCOMUNITAT LES VALLS ………… 96 260 50 68 manco@fauraweb.net 

ALTRES TELÈFONS D’INTERÉS 
EMERGÈNCIES DE TOT TIPUS ………………………  112
TELÈFON D’AJUDA A LA DONA MALTRACTADA …  016
GUÀRDIA CIVIL (Horari: de 9 a 14 i de 16 a 19) ……  962636462
CITA PRÈVIA PER AL DNI ……………………………  902247364
CENTRE DE SALUT DE FAURA     Cites ……………  962600313
 Urgències ………  962600467
FARMÀCIA DE FAURA ………………………………  962600055
HOSPITAL DE SAGUNT ………………………………  962659400
HOSPITAL CITA PRÈVIA ………………………………  962678198
CREU ROJA ……………………………………………  962672127
HOSPITAL CLÍNIC ……………………………………  963862600
CENTRE COMARCAL DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR …  962677812
IBERDROLA ……………………………………………  901202020
NOTARIA DE FAURA …………………………………  962605062
RÀDIO-TAXI (àmbit comarcal) ………………………  962680999
CORREUS ………………………………………………  962600352

HORARIS MUNICIPALS
 • Ajuntament de Faura: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dissabtes de 9 a 13 h.
 • Visites alcaldia: dimarts i dimecres, de 18 a 20 h.
 • Treballadora social i atenció a la dependència: dimarts, de 9 a 14 h.
 • Jutgessa de Pau: les visites es faran amb cita prèvia, que podeu concertar-la per telèfon.
 • Oficina Tècnica d’Urbanisme:  - Arquitecte: els dimarts, de 18 a 20 h. (Caldrà concertar cita)
    - Aparellador: els dimecres, de 9 a 13 h.
 • Cementeri: de 10 a 20 h.
 • Llavaner: de 10 a 20 h.
 • Biblioteca i sala d’estudis: de dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h. En època d’exàmens horari especial.
 • Saló d’actes i sala escorxador: ús, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament almenys amb 3 dies d’antelació.
 • Piscines: de dilluns a divendres de 17 a 20 h. Dissabtes i diumenges d’11 a 14 i de 16 a 20 h (de juny 

a agost)
 • Zona d’acampada: ús, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament. Caps de setmana i festius oberta a partir de 

les 9.30 h fins a les 21 h.
 • Font d’aigua: de 9.15 a 19.30 h.
 • Mercat ambulant: dimarts i dissabtes de matí.
 • Recollida de trastos: es trauran l’últim dijous de cada mes i es recolliran el divendres, excepte el mes 

d’AGOST. (Mireu secció “Tingueu en compte”)
 • Autobús de les Valls:  Les Valls Carrefour

   07.15 11.45 (no hi ha en agost) 
   12.30 14.15 (no hi ha en agost)

663937540

Sistema d’informació
ciutadà via mòbil: enviant 
des del mòbil el missatge ALTA, 
amb l’únic cost del missatge. Totes 
les informacions que es reben 
posteriorment són GRATUÏTES.

Us recordem que l’Ajuntament té FINeSTReTA ÚNICA per a facilitar-vos les gestions davant de qualsevol administració. 
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FULL DE L’ALCALDE

El BIM que teniu en les mans s’ha unit amb 
el que li corresponia eixir en gener, i hem 

aprofitat per canviar-li un poquet la cara, que 
de quan en quan també està bé. Espere que 
us agrade el nou format.

Tots els nostres esforços en els últims me-
sos estan adreçats en una única direcció: tre-
ballar i treballar per poder fer més suau l’im-
pacte de la crisi en la nostra gent. Sobretot en 
aquells més desfavorits o més desprotegits.

Així, en estos últims mesos hem aprovat 
un pressupost que ha incrementat un 25% 
totes les partides socials, incloent els diners 
que dediquem a la protecció social, a la roda 
i als jornals. No hem llevat cap benefici assis-
tencial, i ho hem fet reduint algunes partides 
que no són tan necessàries, sense tocar la 
pressió fiscal, i sense deixar d’atendre la res-
ta de necessitats del poble. Tot açò amb poc 
més de 200.000 euros, que és el pressupost 
global d’aquest Ajuntament. Més o menys el 
mateix que ha costat de mantindre el pont 
de les flors de València en els últims 3 anys.

Hem treballat a ple rendiment en articular 
peticions i projectes a les diferents adminis-
tracions, propostes de treball i tallers de for-
mació, en total, més de 15 expedients pels 
que hem treballat, tramitat i barallat, i dels 
que esperem que donen el seu fruit. S’hem 
adherit als convenis per poder atorgar la ren-
da ciutadana per aquells que no tenen cap 
prestació, i treballem amb la Mancomunitat 

Toni Gaspar per poder tenir una oficina destacada de 
l’INEM més a prop. I sabeu que hem anat 
on siga per aconseguir diners per a la nostra 
gent.

També hem contemplat en el pressupost 
diferents mesures de tresoreria de cara a 
garantir que els nostres proveïdors, que so-
bretot són del poble, cobren dins del termini 
habitual de l’Ajuntament. De forma que no 
recaiguen en ells els problemes de finança-
ment sinó en l’Ajuntament, que en estos úl-
tims anys no ha requerit de cap endeutament 
i ara pot usar-lo en benefici de tots.

Hem mobilitzat tots els nostres esforços 
en eixa direcció, i continuarem fent-ho. A 
més, en el mes d’abril l’Ajuntament aprovarà 
diferents mesures de reducció d’impostos, i 
de coordinació entre les diferents regidories. 
També aprovarà articular més mesures de 
protecció per als més desfavorits, i diferents 
pactes amb els sindicats, per aconseguir que 
els diners de la roda arriben en primer lloc als 
qui més ho necessiten.

No podrem amb els efectes d’aquesta cri-
si mundial fruït de l’avarícia sense límits dels 
quatre de sempre, però treballarem per la 
nostra gent per resistir i pal·liar els seus efec-
tes. Es el nostre compromís.

Però vull acabar amb un poquet d’opti-
misme, perquè el catastrofisme ens ha dut 
on estem. És l’hora de fer servir els valors, de 
tolerància i solidaritat, que ens han caracte-
ritzat com a poble per eixir tot junts d’aques-
ta. Entre tots podrem, estic segur.

Rebeu una cordial salutació.
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 27-10-08

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre l’aprovació provisional de la modifi-
cació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
de distribució d’aigua potable. 

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre l’aprovació inicial de l’ordenança 
reguladora del servei de distribució domiciliària 
d’aigua potable. 

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcal-
dia sobre l’aprovació provisional de la modifica-
ció de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost 
de vehicles de tracció mecànica. 

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcal-
dia sobre l’aprovació provisional de la modifica-
ció de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost 
sobre béns immobles. 

• S’aprova, per unanimitat, la proposta de l’Alcal-
dia sobre noves directrius per la revisió de l’ac-
tual projecte de pressupost per a 2009.

• S’aprova, per unanimitat, la proposta de l’Alcal-
dia sobre recolzar activament als pares i mares 
dels escolars de 3 anys en les seues reivindica-
cions davant la Conselleria d’Educació, a fi que 
s’habilite una plaça de professor/a per aquest 
curs.

• S’aprova, per unanimitat, la proposició del PP so-
bre senyalització de l’enllaç del camí entre l’Al-
massera i el camí de Sagunt.

Sessió del 24-11-08

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre l’aprovació de la modificació de 
crèdits número dos en el pressupost de 2008, 
mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdits. 

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre la creació del cos de policia local. 

• S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre l’assumpció de les competències 
sancionadores del trànsit en vies urbanes per la 
Delegació del Govern.

• S’aprova, per vuit vots a favor (els del PSPV-
PSOE) i tres abstencions (les del PP), la proposició 
del PSPV-PSOE sobre el 25 aniversari de la Llei 
d’ús i ensenyament del valencià. 

• Es rebutja, per vuit vots en contra (els del PSPV-
PSOE) i tres a favor (els del PP), la proposició del 
PP sobre el sou de l’alcalde.

Sessió del 22-12-08

• S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE sobre el Fons Estatal d’Inversió Local dotat 
amb 8.000 milions d’euros per a la dinamització 
de l’economia i l’ocupació, aprovat per Reial de-
cret llei 9/2008. 

• S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE sobre la instal·lació d’enllumenat del tram 
comprés entre Quart de les Valls i la zona del 
“Ventorrillo”, en la carretera de Torres Torres al 
Port de Sagunt (CV-320).

Sessió del 26-01-09

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre compromís d’afectació de les com-
pensacions a percebre de l’Estat per l’exempció 
de l’IBI de rústica.

• S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE relativa al rebuig de l’actuació del govern 
i exèrcit d’Israel en el conflicte de la franja de 
Gaza.

Sessió del 23-02-09

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre adhesió al programa “Sona la Dipu, 
València província Wifi”.

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre aprovació provisional de la modifi-
cació de l’Ordenança reguladora de la taxa per 
la prestació del servei o l’activitat administrativa 
de cases de bany, dutxes, piscines, instal·lacions 
esportives i altres serveis anàlegs.

• S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE relativa a la Directiva 2007/23/CE del Parla-
ment Europeu i del Consell “sobre la posada en 
el mercat d’articles pirotècnics”.

• S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE instant l’Ajuntament de Faura perquè infor-
me sobre les diferents línies de crèdit de l’ICO.

• S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE sobre informació i suport a les reclama-
cions davant d’Iberdrola.

• S’aprova, per unanimitat, la moció d’urgència de 
l’Alcaldia sobre lluita contra la desocupació, la 
crisi econòmica i industrial a la nostra comarca. 
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Sessió extraordinària del 16-03-09

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia, sobre la creació del Cos de Policia Local.

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia, sobre el pressupost de 2009.

Sessió del 30-03-09

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre gestió del servei de bar cafeteria ter-
rassa en el local de propietat municipal del carrer 
Canaleta, 1.

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre la rectificació de l’Inventari munici-
pal de béns i drets pertanyents a este municipi, 
referit al 31/12/2008.

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcal-
dia sobre obres, plans i programes per al 2009.

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre l’aprovació del Reglament orgànic 
municipal.

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 
sobre l’adjudicació del contracte d’“Urbanització 
del parc la Rodana”, a proposta de la Comissió 
de Baremació.

• S’aprova, per unanimitat, la proposició del PP so-
bre el Parador Nacional de Sagunt.

• S’aprova, per unanimitat, la proposició del PP so-
bre elevador de taüts al cementeri municipal.

• S’aprova, per unanimitat, la proposició del PP so-
bre Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva 
(PESIP) en els municipis.

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(Tots per unanimitat)

Sessió del 27-10-08

• S’acorda autoritzar la celebració del Bou de la 
Fira a la comissió organitzadora marcant com 
a condicions que el recorregut proposat es fixa 
com definitiu per a pròximes edicions i que els 
carrers hauran de quedar lliures d’obstacles i 
barreres a les 19 h.    

• S’acorda concedir una subvenció de 5.000 euros 
al col·legi Sant Vicent Ferrer per ajuda i mante-
niment del menjador escolar per al curs escolar 
2008-2009.

• S’acorda solidaritzar-se amb J. Enric Amer, del 
col·lectiu Agró, per l’agressió patida en el seu 
cotxe a Almenara, així com mostrar-li el suport 
de l’Ajuntament.

• S’aprova la llista definitiva de devolucions d’im-
ports de rebuts d’aigua per errors del segon se-
mestre de 2007 i primer semestre de 2008.

• S’acorda denegar la instal·lació d’una atracció de 
fira en la zona d’aparcament del multiús del 5 
al 21 de desembre a la vista de l’informe de la 
policia local.

• S’acorda iniciar l’expedient per a la contractació 
dels serveis de manteniment i reparació de la 
xarxa d’aigua potable.

Sessió del 13-11-08

• S’acorden les condicions tant econòmiques com 
de funcionament que ha de complir la comer-
cial “Plana Producciones” per a poder fer ús del 
pavelló multiús els dies 24 i 31 de desembre i 5 
de gener.

Sessió del 24-11-2008

• S’acorda concedir les llicències urbanístiques se-
güents: a E. Llusar, exp. 42/08, a la plaça Major, 3; a 
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J. M. Diego, exp. 56/08, al carrer del Mar, 5; a V. 
Campos, exp. 75/08, al carrer del Mar, 36; a M. 
Carrascosa, exp. 77/08, al carrer Santa Bàrbara, 
48; a Risco, exp. 78/08, al carrer Santa Bàrba-
ra, 53; a C. Sanpatricio, exp. 79/08, a la ronda 
Quémalo; a M.T. Queralt, exp. 80/08, al carrer 
Santa Bàrbara, 53-14; a F. Badia, exp. 84/08, al 
carrer Major, 32; a M. Salvador, exp. 85/08, al 
carrer dels Esports; a I. Guevara, exp. 86/08, al 
carrer Major, 51 baix; a I. Chávez, exp. 88/08, al 
carrer del Mar, 32; a V. Navarro, exp. 89/08, al 
carrer Sant Joan 3, baix; a E. García, exp. 6/03, 
al carrer Santa Bàrbara, 18; a R. Escandell, exp. 
117/06, a la plaça Mestre Enric Garcés, 3. 

• S’acorda que l’arquitecte municipal contacte 
amb la unitat tècnica de la Direcció Territorial de 
Conselleria d’Educació per a concretar la situació 
de les aules prefabricades al col·legi Sant Vicent 
Ferrer per al pròxim curs.

• S’acorda sol·licitar l’oferta de pràctiques per a 
l’estiu d’acord amb la informació enviada pel 
Comitè Espanyol per a l’intercanvi d’estudiants 
tècnics.

• S’acorda aprovar la liquidació de la taxa regula-
dora de l’ocupació pública amb taules i cadires 
(ocupació dels bars) amb finalitat lucrativa du-
rant l’estiu de 2008.

Sessió del 22-12-2008

• S’acorda acollir-se al sistema de finançament que 
ha proposat IMELSA, per a la realització d’obres 
incloses al Pla d’inversions en instal·lacions es-
portives de gespa artificial.

Sessió del 12-01-09

• S’acorda sol·licitar la inclusió en el Fons d’Inver-
sió Local de l’obra “Urbanització del Parc de la 
Rodana”.  

Sessió del 26-01-09

• S’acorda concedir llicències urbanístiques se-
güents: a M. Sanchis, exp. 93/08, al carrer Va-
lència, 67; a J. Ballester, exp. 95/08, al carrer 
Pizarro, 25; a M.T. Martín, exp. 96/08, al carrer 
Rubau, 9 G.

• S’acorda concedir al Centre Excursionista una 
subvenció de 150 8 per a l’activitat “Faura a la 
neu”.

• S’acorda recolzar les accions encaminades a la 
localització de les restes de l’exalcalde de Faura, 

Luis Ocaña Navarro, i el seu possible trasllat al 
cementiri de Faura, i comprometre a assumir 
l’Ajuntament les gestions oportunes, així com 
altres iniciatives enquadrades en la Llei de la me-
mòria històrica. 

 
Sessió del 10-02-09

• S’acorda fer una carta, conjuntament amb la Co-
missió de Festes, sobre la forma de pagament i 
així com una campanya de divulgació a través 
de la web, del Bim i del Sistema d’informació via 
mòbil.

• S’acorda fer un fullet informatiu sobre la ti-
nença responsable d’animals de companyia que 
s’emmarca dins la campanya de sensibilització 
i conscienciació per fomentar el civisme que va 
encetar l’Ajuntament l’any passat.

• S’acorda que el nou Llogarets es presentarà el 
dia 23 d’abril, Dia del Llibre.

• S’acorda demanar-li a l’arquitecte tècnic que faça 
una proposta per a posar un pas de vianants al 
carrer Sant Josep i la seua viabilitat.

Sessió del 23-02-09

• S’acorda concedir les llicències urbanístiques se-
güents: a S. Queralt, exp. 01/09, al carrer Cer-
vantes, 30; a J. Carrillo, exp. 02/09, al carrer 
Joan Garcés, 7-2-6; a M. Gamón, exp. 03/09, al 
carrer Pizarro, 6, 56; a S. Guillem, exp. 04/09, al 
carrer Pizarro, 12; a J.A. Cerezo, exp. 05/09, al 
carrer Germanies, 19.

• S’acorda denegar la sol·licitud formulada per J.V. 
Gimeno Doval sobre obertura de porta en mur 
posterior de parcel·la al carrer Major, 2, en virtut 
de l’informe fet per l’oficina tècnica municipal.

• S’acorda l’aprovació de l’expedient de contrac-
tació i autorització de la despesa d’urbanitza-
ció del parc la Rodana en el Fons Estatal d’In-
versió Local, amb un pressupost de licitació de 
563.354,00 8.

Sessió de l’11-03-09

• S’aprova la programació anual de les regidories 
de Cultura, Educació, Esports, Festes i Dona.

• S’aprova el reglament d’ús de les instal·lacions 
esportives. 

• S’aproven les normes d’ús dels ordinadors a la 
biblioteca municipal.
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• S’aprova iniciar els tràmits legals oportuns per 

fer la permuta del solar de l’Ajuntament situat al 
carrer Cavallers pel solar situat a la ronda Diputa-
ció darrere de l’església, propietat dels germans 
Ramón Amer.

• S’aprova el Pla d’actuacions d’emergències per a 
la cremà i focs d’artifici en falles.

• S’aproven diferents actuacions per a l’organitza-
ció de la 9a Volta a Peu Vila de Faura-Memorial 
Héctor Forner.

• S’aprova redactar uns escrits amb normes bà-
siques de convivència en diferents idiomes 
per a facilitar la integració de les persones 
nouvingudes.

• S’aprova elaborar un protocol de difusió on s’es-
tablisca l’estratègia per promoure i divulgar els 
serveis i activitats de l’Ajuntament amb la finali-
tat d’arribar a tots els sectors de la població.

• Es felicita Óscar Montón per aconseguir el Premi 
Tirant a la millor sèrie documental per “L’herèn-
cia monàstica”. 

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

• Les de 19 de setembre, 2 d’octubre, 3, 7, 10, 
13, 17 de novembre, 2 de desembre, 7 de gener 
i 3 i 13 de març, de concessió de passos de 
vehicles a la plaça de l’Hostal, núm. 1, als car-
rers Blasco Ibáñez, núm. 31, Cervantes, núm. 7, 
núm. 7-B, núm. 11, núm. 3 i núm. 14, ronda Di-
putació, núm. 7, al carrer Germanies, núm 40, al 
carrer Blasco Ibáñez, núm. 26, i ronda Diputació, 
núm. 5, respectivament.

• La de 22 de setembre, de concessió de llicència 
de segregació.

• Les de 7 d’octubre i 2 de gener, de sanció per in-
fracció dels articles 39 i 51 de la Llei de seguretat 
vial.

• Les de 10, 29 d’octubre, 24 de novembre, 16 de 
desembre, 31 de gener i 13 de febrer, de sanció 
per infracció de l’article 39 de la Llei de seguretat 
vial. 

• La de 24 d’octubre, de concessió de llicència 
provisional d’establiment, obertura i funciona-
ment de botiga d’animals al carrer Santa Bàrba-
ra, núm. 53 B.

• La de 24 d’octubre, de concessió de llicència 
municipal d’activitat d’un garatge a EDICORSA 
2000 al carrer Rubau cantonada amb el carrer 
Estació. 

• La de 5 de novembre, de concessió provisional 
de targeta d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda.

• La de 7 de novembre, de concessió de llicència 
municipal d’ocupació a l’habitança situada al 
carrer Rubau, núm. 6.

• La del 12 de novembre, de concessió de llicència 
municipal de 1a ocupació a les habitances situa-
des a la ronda Quémalo, núm. 1, carrer Cervan-
tes, núm. 12, ronda Diputació, núm. 21, plaça 
Lope de Vega, núm. 1 i carrer Cavallers, núm. 1.

• Les de 18 de novembre i 10 de desembre, de 
sancions per infracció dels articles 39 i 53 de la 
Llei de seguretat vial.

• La de 21 de novembre, de concessió de llicèn-
cia d’establiment, obertura i funcionament d’una 
activitat d’agència de viatges al carrer Major 
núm. 51.

• La de 25 de novembre, de concessió de llicèn-
cia municipal d’activitat d’un garatge a ELCANO 
2002 a la ronda Diputació, núm. 21.

• La de 25 de novembre, de  concessió de targeta 
d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda.

• La de 26 de novembre, de llicència d’activitat de 
bar cafeteria al carrer Joan Garcés, núm. 5.

• La de 26 de novembre, de concessió de llicència 
municipal d’activitat d’un garatge a EDICORSA 
2000 al carrer Estació cantonada amb el carrer 
Rubau. 

• La de 2 de desembre, de sancions per infracció 
dels articles 53,563, 212-C39 i 39 de la Llei de 
seguretat vial.

• La de 2 de desembre, de concessió de llicència 
municipal de 1a ocupació a les habitances situa-
des al carrer Plus Ultra, núm. 22, al carrer Valèn-
cia, núm. 3, i al carrer Esports, núm. 23.

• La de 5 de desembre, d’aprovació de les liquida-
cions de plusvàlua del núm. 133 a la 135.

• La de 9 de desembre, de concessió de llicència 
municipal d’establiment, obertura i funciona-
ment de l’activitat de bar cafeteria al carrer Joan 
Garcés, núm. 19.

• La de 12 de desembre, d’adjudicació de la plaça 
vacant d’auxiliar de la policia local a José Carrillo 
León.

• La de 18 de desembre, de concessió de llicèn-
cia municipal d’activitat d’oficina bancària a Caja 
Rural del Mediterráneo S.C.C. al carrer Joaquim 
Rodrigo, núm. 5.
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• La de 3 de desembre, de sol·licitud de la inclusió 
al Pla d’Actuacions 2009 de la Diputació de Va-
lència de l’obra “Substitució aigua potable carrer 
Mar i adjacents”.

• La de 3 de desembre, de sol·licitud de la inclusió 
al Pla d’Actuacions Provincials d’Obres i Serveis 
2009 de la Diputació de València de l’obra “Di-
ferents actuacions urbanístiques en el nucli urbà 
de Faura”.

• La de 5 de desembre, d’aprovació de la liquidació 
per la instal·lació de la línia elèctrica de telefonia 
en la UE3 als carrers Rubau i av. Vall de Segó.

• Les de 13 de gener i 16 de febrer, de sanció per 
infracció de l’article 39.2 de la Llei de seguretat 
vial. 

• Les de 31 de gener i 13 de febrer, de sanció per 
infracció de l’article 39 de la Llei de seguretat 
vial.

• Les de 31 de gener, de sanció per infracció de 
l’article 51 de la Llei de seguretat vial.

• Les de 31 de gener, 11 i 16 de febrer, de sanció 
per infracció de l’article 53 de la Llei de seguretat 
vial.

• Les de 13 de febrer, de sanció per infracció de 
l’article 53 de la Llei de seguretat vial.

• Les de 16 i 19 de gener, de procediment ordinari 
número 731/2008 d’alienació del solar núm. 1 
de la unitat d’execució 3.

• Les de 23 de gener, de denegació de responsa-
bilitat civil de l’Ajuntament per danys i perjudicis 
motivats amb motiu de caigudes.

• Les de 23 de gener, 16, 23 i 24 de febrer, de sol-
licitud al SERVEF de subvencions per a desenvo-
lupar els programes de Foment d’Ocupació Salari 
Jove, EMCORP, Escola Taller i Taller d’Ocupació, 
per a l’exercici 2009, respectivament.

• Les de 26 de gener, d’iniciació dels expedients 
per legalitzar les activitats de bar-cafeteria i bar-
cafeteria-terrassa, situades a la plaça Mestre En-
ric Garcés, núm. 1 i al carrer Canaleta, núm. 1, 
respectivament. 

• La de 2 de febrer, de sol·licitud a la Conselleria 
de Turisme de subvenció per a la difusió dels re-
cursos turístics, per a l’exercici 2009.

• La de 5 de febrer, d’aprovació del projecte de 
centre de dia i sol·licitud a la Conselleria de Be-
nestar Social de subvenció per a executar l’obra.

• La de 5 de febrer, de sol·licitud a la Conselleria 
d’Educació d’ajudes que desenrotllen l’Educació 
de Persones Adultes, per a l’exercici 2009. 

• La de 16 de febrer, d’aprovació de padrons 
municipals.

• La de 27 de febrer, d’iniciació de l’expedient de 
baixa d’ofici en el padró municipal per inscripció 
indeguda.

• La de 27 de febrer, d’aprovació de la liquidació 
del Pressupost General corresponent a l’exercici 
2008 amb un romanent líquid de tresoreria de 
219.538,15 8.

• La de 27 de febrer, de sol·licitud a la Conselle-
ria d’Industria, Comerç i Innovació de subvenció 
per al desenvolupament d’accions i infraestruc-
tures bàsiques en matèria de consum en l’exerci-
ci 2009.

• La de 2 de març, de concessió de llicència mu-
nicipal de 1a ocupació a l’habitança situada al 
carrer Cirilo Amorós, núm. 4.

• La de 3 de març, de sanció per infracció de l’ar-
ticle 12.2 de la Llei sobre protecció d’animals de 
companyia.

• Les de 3 de març, de sanció per infracció de l’ar-
ticle 53 de la Llei de seguretat vial.

• La de 10 de març, de concessió de llicència mu-
nicipal d’activitat de Clínica odontològica al car-
rer 9 d’Octubre, núm. 16, 2a.

• La de 13 de març, d’estimació parcial del recurs 
interposat davant l’aprovació de la liquidació per 
la instal·lació de la línia elèctrica de telefonia al 
carrer Rubau i avinguda la Vall de Segó.

• Les de 23 març, de sanció per infracció de l’arti-
cle 12.2 de la Llei de seguretat vial.

• La de 24 de març, d’aprovació de liquidació de la 
taxa d’ocupació de via pública de gener i febrer.

ÒRGANS CONSULTIUS

• Audiència pública, del 13 de novembre de 2008, 
sobre les Festes d’Agost del 2009.

• Audiència pública, del 27 de gener de 2009 al 
veïnat dels carrers de Germanies i Esports sobre 
diferents assumptes com la xarxa d’aigua pota-
ble, l’enllumenat i altres serveis.

• Audiència pública, del 28 de gener de 2009, al 
veïnat de la plaça de l’Hostal i adjacents sobre 
els problemes de trànsit i d’estacionament.

• Audiència pública, del 24 de març, sobre el pres-
supost de 2009.
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Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)

Ens trobem en uns moments de gran preo-
cupació per la greu i profunda crisi econò-

mica que vivim, però com sempre hi ha qui in-
tenta traure partit i pescar en riu revolt (vots, 
és clar), per això s’han afanyat a assenyalar el 
president del Govern Rodríguez Zapatero com 
a únic responsable i culpable de la situació. Per 
a això oculten, i pretenen que oblidem, que la 
crisi afecta tot el món i no hi ha país que se’n 
lliure. És cert que l’economia espanyola està en 
recessió, però no és menys cert que també ho 
està la d’Alemanya, Itàlia, Regne Unit, França, 
Japó, EUA, i així una llarga i interminable llista 
de països.

No imaginem que el poder i la capacitat 
d’influència mundial del president Zapatero 
siga tan gran com per a ser, ell tot sol, el res-
ponsable de la crisi en tot el món. Tampoc po-
dem imaginar el Sr. Rajoy gestionant esta crisi. 
Si davant dels problemes interns i judicials que 
viu el seu partit sempre ha optat per desapa-
réixer i que siguen altres els que donen la cara. 
¿Què podríem esperar d’ell en un moment de 
màxima dificultat com este?

Fa tan sols uns mesos, quan tot pareixia 
anar bé, eixia contínuament en Canal 9 el Sr. 
Francisco Camps, perfectament vestit, per a 
atorgar-se per a si mateix i per al seu govern 
el mèrit de la bona marxa de l’economia valen-
ciana. Però ara que la nostra Comunitat en-
capçala l’increment de la desocupació i a més 
som els últims en creixement econòmic, el Sr. 
Camps continua apareixent en Canal 9, però 
mirant cap a un altre costat i culpant el Govern 
central de tots els nostres mals. Ara pareix que 
la Generalitat no hi pinta res. Sr. Camps: apren-
ga que cal estar a les verdes i a les madures.

L’escassa capacitat econòmica d’un Ajun-
tament com el de Faura deixa poc marge de 
maniobra per a fer polítiques que ajuden a mi-
tigar els efectes de la crisi, però així i tot volem 
reforçar el nostre compromís amb els que no 
tenen treball. Per això en el pressupost per a 
l’any 2009, que es va aprovar el passat dia 16 

de març amb els vots del PSPV-
PSOE i l’abstenció del PP, l’única 
partida que ha augmentat con-
siderablement és la destinada a 
combatre la desocupació durant 
l’estiu. Enguany l’Ajuntament des-
tinarà 100.000 euros a este fi, cosa 
que suposa un increment del 25% 
respecte a l’any 2008, mentre que 
altres despeses romandran congelades. Este es-
forç econòmic només és possible amb la solida-
ritat de tots, però també amb la responsabilitat 
dels seus beneficiaris.

En la lluita contra la desocupació esti-
val juga un paper important la Marjal, a què 
l’any passat es van destinar aproximadament el 
40% dels jornals. La seua importància rau en 
el fet que permet obtindre uns ingressos que 
posteriorment revertixen en l’obtenció de més 
jornals. Pareix que precisament el cultiu de la 
Marjal va ser el que va motivar l’abstenció del 
PP, ja que asseguren que “és tirar els diners”. 
No volem fer més comentaris sobre esta idea, 
però probablement molta gent se’n mereix una 
explicació.

No volem acabar sense comentar una mo-
ció que el PP presentà al Ple del mes de novem-
bre demanant la reducció del sou de l’alcalde, 
a pesar que dos mesos abans ja s’havia aprovat 
per unanimitat congelar-lo. No és la primera ve-
gada que l’oposició ha de recórrer a este tema 
quan no té una altra cosa a dir. Però ens pareix 
ridícula la justificació adduïda en esta ocasió: 
que el temps dedicat a les seues funcions en 
l’executiva del PSPV deixa de dedicar-lo a l’Al-
caldia. Açò només tindria sentit si l’alcalde tin-
guera un horari fix i l’incomplira, o si cobrara 
per les altres funcions. Però no succeïx ni una 
cosa ni l’altra. Segur que els que plantegen açò 
se sorprendrien enormement si tingueren idea 
del temps i l’horari destinat a l’Alcaldia en un 
poble com el nostre.

GRUP SOCIALISTA DE FAURA
www.pspv-psoe.net/faura 
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Grup Municipal del Partit Popular (PP)

En l’escrit del PSPV en l’anterior BIM es parla 
de prioritats del PP referint-se a la inversió 

en distints grans esdeveniments esportius a la 
Comunitat Valenciana. En resposta el govern 
central esta manejant-se la creació d’un minis-
teri de l’esport, ha de ser per la gran acollida 
que tenen esta classe d’esdeveniments espor-
tius entre el publique.

De la mateixa manera podem parlar de dis-
tintes opinions respecte a prioritats de gastos. 
Exemples no ens falten, la cúpula de Barceló 
amb un cost total de 20 milions de 7 no pot 
cridar-se, precisament, una prioritat.

Seria raonable pensar que una prioritat hau-
ria de ser l’ajuda a les empreses, que al cap i 
a la fi són les que mantenen les ocupacions o 
acaben aportant els parats a les cues de l’INEM. 
Quelcom que continuarà ocorrent si no es posa 
remei urgentment a l’actual situació de crisi. 

Passem a les proposicions. A l’octubre pre-
sentem una sobre senyalització de l’enllaç entre 
el camí de l’almassera i el camí vell de Sagunt, 
tant a l’eixida a este ultime amb un plaça late-
ral i al sòl de STOP, com en s’incorporació al 
primer, indicant la via i eixida de vehicles tant 
en una direcció com en una altra, ja que és un 
tram molt transitat pels veïns de la part de l’en-
trada del poble, aprovada per unanimitat.

Al novembre presentem una relativa a la re-
ducció del sou de l’alcalde (40.000 7), rebutja-
da per 3 a favor i 8 en contra. L’alcalde diu que 
estarà d’acord amb esta rebaixa de sou quan 
ho faça Camps, Rus o Rita. 

Fem un recorregut pels sous d’alguns 
destacats polítics. El sou del president de la 
Generalitat Valenciana és de 78.000 7, el del 
president de la Generalitat Catalana és de 
169.446 7. Directors generals catalans (3er es-
calafó de l’administració) 87.600 7. 

El cap del Consell cobra un 22% menys que 
el lehendakari, Juan José Ibarretxe. També per-
ceben uns ingressos superiors els presidents de 
les comunitats de Madrid, Aragó, Galícia, Ca-
nàries, Andalusia, Castella i Lleó i Castella La 
Manxa.

En l’actualitat Camps, cobra el mateix que 
els seus homòlegs en regions amb un terç de 
la població de la Comunitat (Aragó) o la mitat 
(Galícia). Suposa una tercera part del que s’em-
butxaca el president del Congrés dels Diputats, 
José Bono i 12.000 7 menys del que percep 
Rodríguez Zapatero. De fet cobra inclús menys 
que molts alcaldes de capitals provincials, com 
el de Granada o el de Huelva.

En resum igual els que cobren de l’admi-
nistració, haurien de mirar com ens està afec-
tant la crisi als altres ja els seus sous acabem 
pagant-los tots.

	 	 GRUP POPULAR DE FAURA
www.myblog.es/ppfaura
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25 DE NOVEMBRE,
DIA INTERNACIONAL CONTRA

LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Llaços blancs símbol de rebuig a aquesta xa-
cra social, una taula informativa al mercat, i 
la lectura d’un manifest per sensibilitzar i cons-
cienciar sobre la importància de lluitar contra el 
maltractament de les dones i donar a conéixer 
els recursos què poden disposar les dones que 
pateixen aquestes situacions, van ser les activi-
tats que es van organitzar. 

5 DE NOVEMBRE 

L’IES La Vall de Segó va rebre el 5 de novembre 
el II Premi 2008 “Experiències pedagògiques 
sobre Seguretat a l’entorn Escolar”, pel projec-
te “Un buen camino es… un camino seguro”. 
L’entrega va estar presidida pel ministre d’Inte-
rior, Alfredo Rubalcaba i la ministra d’Educació, 
Política Social i Esport, Mercedes Cabrera. 

◆ N O V E M B R E ◆

13 DE NOVEMBRE,
AUDIÈNCIA PÚBLICA DE FESTES

l’audiència es va aprovar la proposta presen-
tada, que consistix en el fet que les festes de 
2009 s’allarguen fins al dia 24 d’agost, ce-
lebrant-se així la “Baixà” el dissabte 22. Així 
mateix es va aprovar incrementar la quota en 
5 8. Així doncs, la quota és de 85 8 i 15 8 
per als jubilats. Des de l’Ajuntament no resta 
més que acceptar la decisió presa i oferir-los 
tot el suport que hi puguen requerir.

El passat 16 d’octubre va tindre lloc la reunió de 
festes on, com és habitual, els festers de 2008 
van donar compte de la comptabilitat definitiva 
de les últimes festes. Després d’acomiadar-se  
amb el reconeixement dels presents, van donar 
pas a la presentació dels nous festers de 2009, 
als quals van desitjar tota la sort del món.
Davant de les previsibles dificultats de dates 
existent, va finalitzar la reunió amb el compro-
mís dels nous festers de presentar, a la major 
brevetat, una proposta de calendari per a la ce-
lebració de les pròximes festes, la qual va ser 
presentada en audiència pública el dia 13 de 
novembre. Per àmplia majoria dels assistents a 
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4 DE DESEMBRE,
ES POSA EN MARXA AMICS

L’obra ha consistit en la redistribució i adequació 
dels espais interiors de l’edifici, dotant-lo d’aules 
de formació, despatxos i sala de reunions. El cost 
ha suposat una inversió de 42.000	8, dels quals 
l’Ajuntament ha aportat 30.000 i la Conselleria 
d’Immigració i Ciutadania 12.000. També s’ha 
comptat amb la col·laboració de la sucursal de 
Ruralcaixa que ha donat gran part del mobiliari.
Es troben ací: l’“Agència de Mediació per a la In-

tegració i Convivència Social” (AMICS), els serveis de la Llei de Dependència, els serveis socials, 
d’assistència domiciliària, d’assistència als immigrants i l’educadora social. A més continuaran im-
partint-se tallers i cursos de formació com s’havia anant fent fins a la data. Us convidem a visitar les 
instal·lacions. 

◆ D E S E M B R E ◆

6 DE DESEMBRE,
HOMENATGE IX VICTÒRIA

D’ÀLVARO

Se celebrà l’homenatge a Àlvaro per la novena 
victòria al Campionat Individual d’Escala i Cor-
da, Trofeu President de la Generalitat. Se li va 
fer entrega d’un quadre pintat per Cari Caudet, 
que du el nom d’Àlvaro IX.

13 DE DESEMBRE,
 CELEBRACIONS SANTA CECíLIA

Com s’ha fet tradicionalment, la Societat Jo-
ventut Musical i l’Escola de Música Joan Garcés 
van fer diferents actes per commemorar la fes-
tivitat de Santa Cecília.
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 excursió a expojove (29-12-08)

Fira de Faura
al carrer Santa Bàrbara
(7-12-08)

◆ F I R A  I  N A D A L  2 0 0 8 ◆

els reis d’Orient abans de la baixà al poble (5-01-09)

Betlem del Llavaner
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◆ F E B R E R ◆

1 DE FEBRER, DIA DE L’ARBRE

Més d’un centenar de persones participaren en 
el Dia de l’Arbre plantant pins i carrasques al 
cim de la Rodana. Després de reposar forces, 
xiquets i majors gaudiren amb els tallers de 
manualitats. Un any més compta amb la col-
laboració del Centre Cultural Excursionista La 
Vall de Segó. L’alcalde presentà el projecte Parc 
de la Rodana, i els xiquets més menuts planta-
ren els primers arbres.

20 DE FEBRER, CARNESTOLTES

Un any més el Col·legi Sant Vicent Ferrer ce-
lebrà les carnestoltes. Música, color, fantasia 
i imaginació van invadir els carrers del nostre 
poble. En acabar la cavalcada, l’AMPA va oferir 
un berenar a tots els xiquets i xiquetes.
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1 DE MARÇ, DIA DE LA BICI

El Dia de la Bici, que va ser un èxit de parti-
cipació, és una activitat organitzada pel Club 
Cicloturista La Vall de Segó i que col·laboren la 
Mancomunitat les Valls i l’IES la Vall de Segó. 
Va ser una jornada de convivència, per a passar 
en família i que participaren persones de totes 
les edats, amb l’objectiu d’impulsar i fomentar 
la bicicleta com a mitjà de transport urbà alter-
natiu al cotxe o a qualsevol altre vehicle més 
contaminant. 

19 DE FEBRER,
PRESENTACIÓ DEL TROFEU EL
CORTE INGLÉS DE GALOTXA 

◆ M A R Ç ◆

8 DE MARÇ,
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Risoterapia, un taller de confecció de veles, el 
curs de defensa personal femenina i un sopar 
van ser els actes programats per a commemorar 
el 8 de Març, Dia Internacional de les Dones.
Un any més durant el sopar es va fer una rifa 
solidària. Es van replegar 1.048,40 7, que 
s’han destinat a l’Associació de lluita contra el 
càncer de mama, i que va comptar amb la col-
laboració dels comerços del poble.

El passat 19 de febrer es va presentar la XXXIV 
edició del Trofeu El Corte Inglés de Galotxa. 
Mil dos cents pilotaris, distribuïts en quatre ca-
tegories, a més de la de juvenils, representant 
prop de setanta pobles valencians, participen 
en l’edició d’enguany. La final serà a Faura el 
penúltim diumenge de juliol. 
És la segona vegada que un carrer de Faura és 
l’escenari d’una cita inoblidable del nostre es-
port autòcton. Molts, encara recordem aquella 
final al carrer Massiac contra Benavites, i que 
l’equip del nostre poble va aconseguir el Cam-
pionat Provincial de Galotxa. 
17 anys després, serà el carrer Mariano Ben-
lliure el testimoni d’un gran moment esportiu, 
que de segur quedarà gravat en la memòria 
dels faurers.

29 DE FEBRER, EL PLE REP
LA VISITA DELS TREBALLADORS

DE PILkINGTON I SPONTEX

El Ple de febrer va aprovar una declaració 
institucional que defensa l’ocupació a la nos-
tra comarca i dóna suport als treballadors de 
Pilkington i d’Spontex, empreses afectades per 
expedients de regulació. 
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MARÇ,
CURS DEFENSA PERSONAL

FEMENINA 

Durant tots els dissabtes del mes de març, es va 
impartir el curs de defensa personal femenina. 
El curs ha estat un èxit, més d’una trentena de 
dones van aprendre coneixements bàsics d’au-
todefensa i aspectes com la sorpresa, la rapide-
sa, l’agudesa i la intuïció. 

11 DE MARÇ,
JORNADA INFANTIL
D’EDUCACIÓ VIAL 

El Programa d’educació vial de l’Obra Social de 
Bancaixa, dedicat a conscienciar als més menuts 
de la importància d’adquirir una bona educació 
vial, va fer les delícies dels alumnes de primària 
que exerciren de vianants i de conductors de 
cars i a pedals. 

14 DE MARÇ,
CONCERT HOMENATGE

A ENRIC GARCÉS GARCÉS 

La Societat Joventut Musical de Faura va ofe-
rir un concert extraordinari, on es va retre ho-
menatge al compositor i director Enric Garcés 
amb motiu del centenari del seu naixement, i 
va interpretar el pasdoble “Faura”, la polca per 
a trompeta “Joventut” i l’“Himne de Faura”,  
aquest últim amb la col·laboració de la soprano 
Sílvia Queralt. 

15 DE MARÇ,
CONCURS DE CANT DE PARDALS

El camp de futbol va acollir la competició orga-
nitzada per la Societat El Pardillo. Els jutges van 
valorar el cant de 40 pardals de tota la comar-
ca. Hi havia cagarneres i passerells. A la foto els 
guanyadors.
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22 DE MARÇ, MARXA DE L’ONCE

Van tindré lloc les quintes jornades Esportives-
Culturals, amb la marxa a peu pel nostre terme 
amb el grup de muntanya de la ONCE. Orga-
nitzat per Óscar Forner i el Centre Excursionista 
La Vall de Segó.

16 DE MARÇ,
SE CREA EL COS DE LA POLICIA LOCAL

El Ple ha aprovat crear el Cos de Policia 
Local de l’Ajuntament de Faura. El Cos 
estarà integrat enguany per cinc agents 
de policia local, l’últim s’ha incorporat 
al mes d’abril. 
El camí per arribar a la creació del Cos 
de Policia ha estat llarg. Va comen-
çar amb l’aprovació al Ple d’abril del 
2007 del Pla d’Acció de la Policia Local 
2007-2010 que preveu incrementar la 
plantilla fins a set agents i passar com 
més prompte millor a serveis de policia 
de 24 hores ininterrompudes, abans 
del 2011. 

MARÇ,
ESCOLA DE MÚSICA

L’Escola de música “Joan Garcés” ha oferit 
concerts durant tots els dissabtes del mes de 
març a l’auditori de la Societat Joventut Musi-
cal. Han actuat els grups de metalls, de cambra 
de contrabaixos i la coral juvenil.
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◆ F A L L E S 2 0 0 9 ◆

els fallers de la Falla Sant Joan,
15 anys plantant falla.

Les falleres Majors i president
de la Falla Vila de Faura.

educadores a la falla
del col·legi Sant Vicent Ferrer.

Visita de cortesia
de les falles de la comarca.

Les Falleres Majors 
de la comarca 

durant la visita de cortesia.
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FAURA EN XIFRES

 RECOLLIDA SELECTIVA
 VIDRE 79.860,00 quilos
 CARTRÓ 40.934,32 quilos
 PLÀSTIC 22.906,93 quilos
 ROBA 6.760,00 quilos
 FEM 1.366.620,00 quilos

 MOVIMENTS REGISTRE CIVIL
 NAIXEMENTS DEFUNCIONS MATRIMONIS
 CIVILS CANÒNICS
 19 4

  2007 2008
 VIVENDES 1.884 2.017
 VEHICLES 2.354 2.458
 POBLACIÓ 3.485 3.561
  (31-12-07) (31-12-08) 

 45 23

 ACCESSOS PÀGINA WEB www.faura.es

 2007 - 87.037 2008 - 117.315

 SISTEMA D’INFORMACIÓ CIUTADANA VIA SMS

 ALTES - 750 MISSATGES ENVIATS - 34.500

 VACUNA PREVENAR 2007 2008
 DOSIS  106 151
 XIQUETS BENEFICIATS 65 81

 BIBLIOTECA
 I SALA D’ESTUDIS
 USUARIS 9.820
 PRÈSTECS 1.250
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◆ D E S P E S E S ◆

TOTAL DESPESES: 2.083.000 EUROS

Per a les persones

Per a millorar
el que tenim

Per a els espais públics
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PRESSUPOST 2009
◆ I N G R E S S O S ◆

TOTAL INGRESSOS: 
2.083.000 EUROS

PRESSUPOST TRANSPARENT

D’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 27, 28 i 29 de la Carta de Par-
ticipació Ciutadana, el 24 de març 
l’alcalde va presentar en audiència 
pública les principals línies del pressu-
post del 2009, i va recalcar que “és un 
pressupost transparent, que dedica els 
màxims esforços a la despesa social, a 
incrementar la qualitat de vida dels 
ciutadans i ciutadanes i que optimitza 
al màxim els recursos”. 
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La part de diners per fer realitat el projecte que li 
correspon a l’Ajuntament estan damunt de la taula 
(vegeu acord de la Junta de Govern). La Diputació 
(que posa l’altra part i s’encarrega d’executar-ho) 
està en el procés administratiu d’adjudicació de les 
ofertes. Quan acabe eixe procés, ens dirà quan co-
mencen les obres. 

MILLORES AL CEMENTERI

Aquestes obres són una actuació de millora, que 
consisteixen en acondicionar els accessos i el 
paviment, eliminar les barreres arquitectòniques 
per a facilitar l’accés de persones amb mobilitat 
reduïda i arreglar els jardins. 
Aprofitant aquestes millores, s’està ampliant 
el cementeri amb la construcció de 28 nous 
nínxols i d’un columbari per a dipositar les urnes 
cineràries. La inversió té un cost de 20.000 8.

XIPRERS
Alguns xiprers del poble, inclosos els del Calvari 
estan afectats per una plaga que poc a poc està 
acabant amb ells. D’una part, els pugons succio-
nen la sàvia dels xiprers i d’altra part, els coleòp-
ters «Semanotus laurasi» s’alimenten de la fusta a 
l’interior del tronc i els hi provoquen l’assecament.  
Hem començat a aplicar el tractament d’insecti-
cides sistèmics. Pel que fa a les palmeres, fa uns 
dies també es van fer les podes preventives contra 
el «picudo rojo».

GESPA ARTIFICIAL

L’Ajuntament per tal de facilitar, va exercir 
d’oficina del consumidor, s’han tramitat al 
Servei Valencià d’Energia més de 100 recla-
macions. Cal dir també que per poder donar 

RECLAMACIONS D’IBERDROLA

un millor servei en estos casos hem demanat 
a la Conselleria de Comerç la ubicació d’un 
punt d’atenció al consumidor al nostre poble. 
Veurem. 
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Al principi de curs, recolzarem als pares i mares 
dels xiquets de 3 anys en les seues reivindicacions 
davant la Conselleria per tenir un professor més i 
desdoblar el curs. Ho hem aconseguit per al curs 
que ve i així consta a l’arreglo escolar. Estos xi-
quets i xiquetes es partiran en dos grups l’any 
que ve. 
A continuació, començarem a estudiar el proble-
ma de l’espai. No renunciem a seguir demanant a 
la Conselleria un nou aulari d’infantil, però men-
tres, a falta de lloc, s’ubicaran aules prefabricades 
al pati. L’Ajuntament no ha estat partidari dels 
barracons, erem partidaris de gastar eixos diners 
en desplaçar el menjador fora i situar allí les noves 
classes. Però, el Consell Escolar va considerar que no volia perdre espais comuns, i se decantà per 
les aules prefabricades. Nosaltres respectem la decisió i treballem en eixa direcció.
Sabeu que dediquem tots els recursos que són necessaris a l’escola. Però, la construcció dels nous 
centres i l’arreglo escolar són competència de la Conselleria, i no pararem en demanar el que cre-
guem un dret de tots i totes a una educació pública i de qualitat.

CENTRE DE DIA

El projecte complet costa quasi 2.000.000 eu-
ros. Amb els diners del pla Zapatero no ha-
guérem tingut ni per a l’estructura (i per cert, 
amb el pla Zapatero no se podien fer fases, 
havia de ser projecte complet). Tenim fet i pa-
gat el projecte d’electrificació, i el geotèrmic 
ja ha passat amb el vist i plau favorable de 

l’Oficina tècnica de la Conselleria de Benestar 
Social. La Conselleria ens diu que com a mà-
xim ens dona un 10% del cost. Feu números. 
Estem mirant totes les possibilitats, perquè 
tenim com a prioritat encetar-lo. Però eixa és 
la realitat de moment. Ara, no pararem fins a 
aconseguir-ho.

ESCOLA

FONS D’INVERSIÓ LOCAL

Oferirem i reunirem en primer lloc a les empre-
ses del poble el poder accedir a fer les obres del 
Pla Zapatero. Unes obres, que pel seu import, 
requerien de qualificació administrativa segons 
la Llei de Contractes. Al final, les empreses lo-
cals per diversos motius justificats renunciaren 
a presentar projecte. 5 van ser els projectes 
que es presentaren finalment. La Comissió de 

baremació integrada pel PP, el PSPV, la Junta 
de Govern i l’Oficina Tècnica decidí, per unani-
mitat, adjudicar les obres a Gil Garrido, S.L. per 
ser l’oferta més avantatjosa segons les clàusu-
les demanades. Farà unes millores al poble de 
50.000 euros i ocuparà 8 persones desocupa-
des de Faura.
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TEMPORAL D’AIRE

El passat mes de març un temporal d’aire ens sor-
prengué diversos dies. Hi hagueren desperfectes 
al frontó, que ja està arreglat i reforçat. I també 
diferents desperfectes en arbres. En els més peri-
llosos ja s’ha intervingut.

PLA ESPECIAL DE SUPORT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA

L’Ajuntament, a proposta de la Junta de Porta-
veus, inclourà la petició de diferents obres per 
al Pla Especial de Suport a la Inversió Producti-
va, conegut com Pla Camps.
Les obres són:
1.- Intervenció en la ronda Quémalo. Amplia-

ció de la ronda en 4 metres per a la creació 
d’un lloc d’estacionament per als veïns de 
la zona i adjacents (carrer Almàssera, Blasco 
Ibáñez, Sant Joan). Il·luminació de la zona, 
repavimentació i construcció de les parets 

del carrer artificial per a la pilota, al lloc que 
designa el PGOU. Al voltant de 400.000 
euros.

2.-Totes les fases pendents que resten de mi-
llora i optimització de l’enllumenat. Que ja 
us expliquem en un anterior breu. Al voltant 
de 200.000 euros.

3.- Millores en l’aigua potable als carrers Es-
ports i Germanies. Al voltant de 100.000 
euros.

ENDEUTAMENT

L’Ajuntament de Faura, a 31 de desembre de 
2008, tenia un endeutament a llarg termini 
de zero euros. Com sempre quan tingueu 
cap dubte veniu a l’Ajuntament i demaneu 
informació o un certificat del secretari si fa 
falta. 
Un aclariment més sobre este tema. L’Ajun-
tament no li ha fet falta acudir a demanar 

préstecs de cap tipus. En anys anteriors, la mi-
llora dels ingressos ha fet que poguérem evi-
tar recórrer a l’endeutament. És ara, en època 
de vaques flaques, quan haurem de tirar mà 
de l’endeutament. Si ens donen el 50% per a 
fer inversions (aigua, clavegueres), i necessitem 
posar l’altre 50%, recorrerem al deute.

REPAVIMENTACIÓ I RETERRAPLENABA DE CARRERS

En juny està previst que comence repavimen-
tació d’alguns carrers i el reterraplenaba d’al-
tres per a millorar la qualitat dels nostres car-

rers. També aprofitarem per situar 10 reductors 
de velocitat, igual que els que tenim per tot el 
poble.
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PLA DE MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

S’han fet obres de millores en la xarxa d’enllumenat públic al sector comprés entre el carrer 9 d’Oc-
tubre i l’ermita. 
 
Aquestes millores són la primera fase del projecte, que preveu tres fases més per optimitzar aquest 
servei a tot el poble. Les zones noves de la Canaleta i la UE3 ja ho estaven. La inversió ha estat al 
voltant de 90.000 8. El govern municipal té el compromís d’optimitzar i millorar l’enllumenat pú-
blic al llarg d’aquesta legislatura.

Les millores han consistit en posar punts nous, reforçar altres, optimitzar el consum energètic amb 
la instal·lació de reguladors d’intensitat que reduiran el consum a un 40%, unificar els diferents 
models de fanals i substituir les peretes (bombetes) de vapor de mercuri per les de vapor de sodi. 
Cal ressenyar que fins ara per a reduir el consum, arribada una hora assenyalada, s’apagaven la 
meitat dels fanals, amb aquests reguladors aquesta mesura no serà necessària. 

La millora de l’eficiència energètica suposa un estalvi econòmic substancial en les despeses, a més 
de d’aconseguir ser respectuosos amb el medi ambient.
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SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
L’aigua potable és un dels serveis bàsics que l’Ajuntament ha 
d’assegurar-ne al veïnat, i aquest ha d’oferir-se amb uns pa-
ràmetres de qualitat més que satisfactoris; per això, al llarg de 
l’any 2009 es faran importants inversions amb l’objecte d’in-
tentar aconseguir eixa qualitat que ens mereixem. Continua-
rem i accelerarem el pla iniciat ja fa anys per a la substitució 
progressiva de les canonades més antigues i susceptibles de 
ruptures; se substituiran o instal·laran noves vàlvules de tan-
cament que permeten una millor sectorització de la xarxa, de 
manera que quan s’haja d’efectuar qualsevol reparació que 
obligue a un tall del subministrament, aquest afecte el me-
nor nombre possible d’usuaris; es faran millores tant en el pou 
com en el dipòsit, etc.
Tot això, mantenint una taxa pel servei d’aigua que se situa 
entre les més reduïdes de tota la nostra comarca. Cal explicar que fa uns mesos dues empreses es van oferir 
per a gestionar el servei d’aigua potable de Faura, fent-se càrrec de les inversions necessàries, manteniment, 
reparacions, cobrament de rebuts, etc., alliberant així l’Ajuntament d’aquesta tasca; però el preu a pagar 
pels usuaris, és a dir tots nosaltres, passava a ser el doble i en alguns trams quasi el triple del que estem ara 
pagant. Davant d’aquesta evidència, la Junta de Govern Local va decidir que aquesta gestió havia de con-
tinuar fent-la el municipi, apostant per fer les inversions i millores necessàries, però sense que això haja de 
suposar un augment abusiu en el rebut.
Esperem que aquestes actuacions donen prompte el resultat esperat, igual que esperem comptar amb la 
vostra col·laboració, paciència i comprensió amb les molèsties temporals que sempre aquest tipus d’obres 
poden ocasionar.
El dia 1 de gener va entrar en vigor la nova ordenança de subministrament d’aigua potable que, tal com ja 
vam informar a l’anterior BIM, a més d’establir les tarifes d’aquest servei pretén aclarir qüestions importants 
com la ubicació i la lectura de comptadors, les característiques de la connexió, les responsabilitats i el proce-
diment per a les reparacions, les infraccions, etc.

El Centre Excursionista ens informa del calen-
dari d’activitats previst per al trimestre. Les reu-
nions són tots els dijous a les 20 h, a la seu del 
Centre al carrer Cervantes – local de l’edifici 
AMICS.

    DIA        ACTIVITAT   LLOC D’eIXIDA   HORA
 3 DE MAIG MARXA A PEU SENDERS DE QUART AJUNTAMENT QUART 8 H MARXA A PEU SENDERS DE QUART AJUNTAMENT QUART 8 HMARXA A PEU SENDERS DE QUART AJUNTAMENT QUART 8 H
 10 DE MAIG COVA DE L’ESTUCO - PIC ESPADÀ RONDA DE FAURA 7.30 H COVA DE L’ESTUCO - PIC ESPADÀ RONDA DE FAURA 7.30 HCOVA DE L’ESTUCO - PIC ESPADÀ RONDA DE FAURA 7.30 H
 17 I 18 DE MAIG LA VALL DE LAGUAR RONDA DE FAURA PER   
    DETERMINAR
 31 DE MAIG PEN�A CORTADA (CALLES - ELS SERRANS) RONDA DE FAURA 7.30 H PEN�A CORTADA (CALLES - ELS SERRANS) RONDA DE FAURA 7.30 HPEN�A CORTADA (CALLES - ELS SERRANS) RONDA DE FAURA 7.30 H
 6 DE JUN� EIXIDA NOCTURNA A LA CREU. PARC DE LA CANALETA 20.30 H EIXIDA NOCTURNA A LA CREU. PARC DE LA CANALETA 20.30 HEIXIDA NOCTURNA A LA CREU. PARC DE LA CANALETA 20.30 H
  Soparem al Pic del Tabalet.
 14 DE JUN� EL MONTGÓ (DINAR A LA XARA) RONDA DE FAURA 7 H EL MONTGÓ (DINAR A LA XARA) RONDA DE FAURA 7 HEL MONTGÓ (DINAR A LA XARA) RONDA DE FAURA 7 H
 21 DE JUN� SENDER LOCAL PAVELLÓ MULTIÚS 8 H SENDER LOCAL PAVELLÓ MULTIÚS 8 HSENDER LOCAL PAVELLÓ MULTIÚS  8 H

CENTRE CULTURAL EXCURSIONISTA LA VALL DE SEGÓ
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BAR DE LA CANALETA
A partir del 4 de maig, estarà disponible a l’Ajuntament la documentació per a poder presentar-se a l’adjudicació del bar de la Canaleta. El termini de presentació de sol·licituds acabarà el 15 de maig. Més informació a les oficines i a la web.

Î

PRÀCTIQUES A 

L’AJUNTAMENT

Us recordem que l’Ajuntament té signats 

convenis amb les diferents universitats 

valencianes i centres educatius de la rodalia 

per a poder fer pràctiques educatives a 

l’Ajuntament. Més informació a les oficines i 

a la web.

Î

SERVEIS SOCIALSA LA COMUNITAT
Us recordem que l’Ajuntament té un conveni subscrit amb el ministeri de l’Interior per a poder redimir les penes de serveis socials per a la comunitat imposades per delictes de trànsit, fent treballs a l’Ajuntament. Si necessiteu d’aquest servei haureu d’adreçar-se a l’educadora social (Sandra), a les oficines d’AMICS.

Î

RECOLLIDA DE TRASTOS

Us informem que el dia de 

recollida de trastos ha canviat, i a partir 

d’ara serà que la nit de l’ÚLTIM DIJOUS de 

cada mes i l’empresa passarà a recollir-los 

durant el matí de divendres. El calendari de 

recollida per als pròxims mesos serà:   

  28 de maig

  25 de juny 

  23 de juliol

Î

PRÀCTIQUES A 

L’AJUNTAMENT

Us recordem que l’Ajuntament té signats 

convenis amb les diferents universitats 

valencianes i centres educatius de la rodalia 

per a poder fer pràctiques educatives a 

l’Ajuntament. Més informació a les oficines i 

a la web.

se a l’educadora social (Sandra), a les oficines d’AMICS.

LLOGARETS

A partir del 23 

d’abril podeu 

adquirir el 
número 2 de 

la Revista 
d’Estudis Locals 

“Llogarets”, a la 

biblioteca o a les 

oficines. El preu 

és de 5 euros.

Els autors dels 

articles d’aquest 

número són: 

Associació de 

dones per a la 

igualtat efectiva de dones i hòmens (Amiens), 

Sergi Arrando, Consol Duran, Robert Ferrer, 

María Vicenta Pérez i Francisco J. Redondo.

Î

igualtat efectiva de dones i hòmens (Amiens), 

SALA D’ESTUDIS. HORARI ÈPOCA D’EXÀMENS
Des de l’1 de juny fins al 15 de juliol, la sala d’estudis de la biblioteca estarà oberta de 10 a 14 h, i de 16.30 a 20.30 h. També se pot concertar horari nocturn, caldrà parlar amb la regidora de Cultura.

Î

estarà oberta de 10 

VACUNA TÈTANUS

Us recordem que tots els que aquest any feu 

24 anys podeu passar pel Centre de Salut 

a posar-vos el recordatori de la vacuna del 

tètanus.

Î
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BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ
L’Ajuntament ha aprovat una bonificació en l’impost de circulació dels vehicles més antics. D’aquesta manera, els cotxes amb 25 anys o més només pagaran la meitat, mentre que els que arriben als 50 anys obtindran una bonificació del 100% de l’impost.

Î

ORDENANÇA DE L’AIGUA

La nova ordenança estableix que a les 

vivendes unifamiliars el comptador ha 

d’instal·lar-se en la façana, tancat per mitjà 

de trapa proveïda de clau universal i dotat 

amb clau de pas prèvia al comptador. En el 

cas dels blocs de vivendes, els comptadors 

podran estar a l’interior de l’edifici en un 

armari o local de fàcil accés. Hi ha un termini 

de tres anys per adaptar les vivendes que en 

l’actualitat no complisquen aquests requisits.

Î

Î

CURS 
D’INFORMÀTICA 

Pròximament començarà el curs 

d’informàtica. Les places són limitades. Més 

informació a la web: www.faura.es 

Î

ORDENANÇA DE L’AIGUA

ELECCIONS EUROPEES 2009

El pròxim 7 de juny hi ha eleccions al Parlament Europeu. El termini per a sol·licitar el vot per correu és fins el28 de maig. Cal anar a l’oficina de Correus amb un document acreditatiu
(DNI, passaport o permís de conduir).En cas de malaltia, es necessitarà una autorització notarial o consular.

Î

(DNI, passaport o permís de conduir).

AGENDA 21

El pròxim 28 de maig, a les

19 h, se reunirà per primera volta el 

Fòrum de participació de l’Agenda 21. Els 

interessats en pertànyer envieu un correu 

electrònic a l’Ajuntament a 

alcaldia@fauraweb.net per a incloure-vos a la 

base de dades i convocar-vos.

Î

ÎÎ

FACEBOOK

Gent de Faura. Així s’anomena el grup 
d’usuaris de 
Facebook en el que se troba la gent del nostre poble. Ha estat una idea de Baldo Bodí i des d’ací el felicitem per la iniciativa, i us animem a trobar-nos tots per allí.

Î

poble. Ha estat una idea de Baldo Bodí i des 

TEMPORADA DE 

PISCINES 2009

Us 
recordem 
que la 
piscina 
obrirà les 
portes l’1 
de juny a 
les 16.30 
h. Podreu 
apuntar-
vos als 
cursets i renovar els bons a partir de l’1 de 

juny també a la piscina, on se vos donarà tota 

la informació. Tindreu també informació a la 

web.

Î
PISCINES 2009

obrirà les 
portes l’1 
de juny a 
les 16.30 
h. Podreu 
apuntar-

cursets i renovar els bons a partir de l’1 de 

juny també a la piscina, on se vos donarà tota 
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NAIXEMENTS 2008

Ací teniu la relació per ordre d’inscripció al Llibre de Registre de xiquets i xiquetes 
nascuts i inscrits a Faura.

 1. ISABEL CATALÁN RAGA, nascuda el 12 de gener.
 2. PAU SORIANO GARCíA, nascut el 20 de gener.
 3. ÀNGELS ESCOBAR RAMíREZ, nascuda el 9 de febrer.
 4. ADRIÁN LLUSAR GARCíA, nascut el 16 de febrer.
 5. ESTEBAN DOMINGO GÓMEZ, nascut el 5 de març.
 6. MARC NADAL ARCEO, nascut el 18 de març.
 7. MARC ROS CORRECHER, nascut el 17 de març.
 8. MIGUEL ÁNGEL ANDRÉS ARRANDO, nascut el 20 de març.
 9. ZULAIMA SANTIAGO ORTIZ, nascuda el 7 d’abril.
10. ALBERT GARCÉS DIEGO, nascut el 3 d’abril.
11. MARTA GOLLART SELMA, nascuda el 7 d’abril.
12. ANNA PUIG TORRENTE, nascuda el 27 d’abril.
13. LUCíA RAMÓN BELTRÁN, nascuda el 26 d’abril.
14. MIREIA CAÑAMERO OCAÑA, nascuda el 30 d’abril.
15. ÁNGELA FALCÓ ESTEVE, nascuda el 9 de maig.
16. MARíA POVES MARTíNEZ, nascuda el 20 de maig.
17. SERGI GARCíA BUJALDÓN, nascut el 26 de maig.
18. MARTINA AMER GIL, nascuda el 4 de juny.
19. AINHARA VILLENA ESCAMILLA, nascuda el 29 de juny.
20. XAVIER VILLENA ESCAMILLA, nascut el 29 de juny.
21. SANTIAGO BADíA RODRíGUEZ, nascut el 30 de juny.
22. NÚRIA VILLAR PÉREZ, nascuda el 5 de juliol.
23. JOEL GÓMEZ ORTIZ, nascut el 15 de juliol.
24. SíLVIA RODRíGUEZ MARTIN, nascuda el 29 de juliol.
25. MAITE RODRíGUEZ MARTIN, nascuda el 29 de juliol.
26. JAVIER VILLANUEVA DE LAS HERAS, nascut el 5 d’agost.
27. MARíA TORRENTE ADSUARA, nascuda el 4 d’agost.
28. IRENE NAVARRO SÁEZ, nascuda el 6 de setembre.
29. ROBERTO DíAZ RUIZ, nascut el 10 de setembre.
30. LORENA PERIS BOLTES, nascuda el 7 de setembre.
31. SARA BOLLO FORNER, nascuda el 8 de setembre.
32. LYDIA LLORENS CABRELLES, nascuda el 8 de setembre.
33. SERGI GIL CANDELAS, nascut el 17 de setembre.
34. ALEXIS MINGUET ALEIXANDRE, nascut el 19 de setembre.
35. JOSEP ESCOBí CAMARELLES, nascut el 24 de setembre.
36. ANDERSON-ESNAIDER GÓMEZ MACIAS, nascut el 18 de setembre.
37. ROBERTO SÁNCHEZ-VALDEPEÑAS TIBURCIO, nascut l’1 d’octubre.
38. PAULA BRUNET ESCRIG, nascuda el 4 d’octubre.
39. HUGO SÁNCHEZ LAFONT, nascut el 10 d’octubre.
40. IVAN ANGUITA CARRIONDO, nascut el 21 d’octubre.
41. ADAM kIDAR HADAMI, nascut l’11 de novembre.
42. VICENT TERRÓN MARTí, nascut el 27 de novembre.
43. ÁLVARO PEIRÓ BEA, nascut el 5 de desembre.
44. SHEILA MARTíNEZ RAMíREZ, nascuda el 13 de desembre.
45. VEGA ADSUARA MONTÓN, nascuda el 26 de desembre.
46. PAU IBÁÑEZ LÓPEZ, nascut el 30 de desembre.
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Amparo Navarro 
amb Plácido Domingo
al Palau de les Arts Reina 
Sofia. (9-12-08)

Àlvaro Navarro
amb el novè Trofeu

d’escala i Corda.
(2-11-08)

Pere Bodí actua
al �T�e Royal Opera House��T�e Royal Opera House�
de Londres.
(29-12-08)
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el pou del carrer de Santa Bàrbara. Anys 40.

L’antic llavaner al carrer Doctor Palanca.
Anys 40. Al fons, �ui està el centre de salut.

L’UD Faura a l’any 54 a l’actual camp de fútbol, 
al fons a la dreta la nostra ermita. Fo
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� en els terrenys que el poble comprà fa quatre anys, el Fons d’Inversió Local (Pla Zapate-
ro) invertirà 563.354,00 euros en aquest projecte. el projecte aprovat, per unanimitat, en 
realitat són diverses intervencions: la creació d’un pàrquing per descongestionar les zones 
esportives de la part alta del poble, la millora de l’accés de vianants i la connexió a la part 
sud del poliesportiu, la situació d’un punt de trobada juvenil, un parc infantil per als més 
menuts, la interconnexió amb el bosc mediterrani, la coneguda com a zona d’acampada i la 
nostra Rodana. en la zona de taules i serveis també s’�abilitarà wifi de lliure accés. També 
aprofitarem per a millorar infraestructures per millorar la pressió de l’aigua a la part alta 
del poble. Un parc que quan estiga acabat serà la nostra porta a la serra espadà. Un espai 
de tots i totes, per a tots  i totes. Unes obres que s’executaran en uns quatre mesos, que 
donarà treball a 8 persones aturades de Faura i que estan pensades per a anar millorant i 
creixent tots els estius amb el treball dels programes contra l’atur de l’Ajuntament.�

Fo
to

: 
V

is
ta

 d
el

 f
u

tu
r 

p
ar

c 
d

e 
la

 R
o

d
an

a 
d

es
 d

el
 b

o
sc

 m
ed

it
er

ra
n

i.




