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El carrer Mariano Benlliure ple de gom a gom acollí una històrica 
Final del prestigiós Trofeu de pilota “El Corte Inglés”. Feia 17 
anys que no se jugaba als nostres carrers. (11 de juliol 2009) 
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TAULER D’ANUNCIS
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
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. (Excepte agost)
	 •	 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 10 a 12 h. (Caldrà concertar cita)
  (No hi ha oficina tècnica en agost) - 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. 

(Excepte agost)
	 •	 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. No se pot reservar lloc abans de l’obertura de la zona. No poden estar solts 
els gossos.

	 •	 Font d’aigua: de 9.15 a 19.30 h. (Diumenges i festius tancats)
	 •	 Mercat ambulant: dimarts i dissabtes de matí.
	 •	 Recollida de trastos: es trauran el tercer dijous de cada mes i es recolliran el divendres, excepte el 

mes d’AGOST (16 de juliol, 17 de setembre, 15 d’octubre)
	 •	 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. 

Amb l’ajuda per a la 
promoció del valencià de:
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FULL DE L’ALCALDE

Més de 180 persones treballen en estos 
moments en els diferents projectes per 

a pal·liar l’atur que té en marxa l’Ajuntament. 
Hem buscat molts recursos, i reorganitzat altres 
més per poder obtenir diners amb què donar 
treball, encara que siga un meset, als qui estan 
aturats. I si ha estat difícil mobilitzar recursos, 
també és difícil organitzar-los, trobar ocupació 
per a tots i que tot funcione bé. Però fer-ho 
una realitat és sobretot creure que els diners de 
tots s’han de dedicar a certes prioritats, sobre-
tot en temps difícils. Perquè en açò dels diners 
públics, estem els que pensem que l’educació, 
la sanitat, i la protecció dels qui estan passant-
ho malament és una prioritat, i estan els que 
pensen que cadascú que s’apanye, que els di-
ners són per a fer-ne més.

I eixa és l’aposta d’aquest equip de go-
vern. La prioritat per les polítiques de protecció 
contra l’atur. Una prioritat que té com a mà-
xim exponent els treballs agraris a la marjal i 
la “Roda”, que com sabeu ja només es fa al 
nostre poble.

I seguirà essent una prioritat, malgrat que 
el grup popular de l’Ajuntament ha manifestat 
en reiterades ocasions que açò li pareix senzi-
llament tirar els diners.

Aquest equip de govern, creu en la partici-
pació. S’intenta d’explicar per tots els mitjans 
que tenim al nostre abast tot allò que volem 
fer, per a recollir millores i observacions. D’ací 
la convocatòria de les audiències públiques. 
Creem  que tots i totes hem de parlar més en-
llà de cada quatre anys en les urnes. Doncs 
bé, quan s’han de fer obres, s’expliquen i es 

Toni Gaspar reuneix  el veïnat afectat i es canvia el que s’ha 
de canviar. Així venim fent-ho amb tots els 
veïnats . I així es va fer, i per tres vegades, al 
carrer Sant Joan, que ja està definitivament 
acabat.   

Les últimes audiències han estat per ex plicar 
i replegar suggeriments dels diferents veïnats 
afectats per les futures obres que hem sol-
licitat del Pla Camps. Unes obres de les quals 
encara no sabem quan es podran contractar, 
quan es podran fer i menys quan es cobraran.

Crec que si estos plans són per pal·liar la si-
tuació de crisi haurien d’estar ja en marxa, però 
es veu que el govern valencià està més entre-
tingut en altres coses, si no paralitzat. El tèxtil i 
la marroquineria està llevant-los massa temps. 

Bo, paralitzat del tot, tampoc és cert. Si que 
es fa alguna cosa. En estos dies la Conselleria 
està posant un barracó al pati de l’escola, per-
què segons ens diuen és difícil fer previsions i 
costa molts anys obtenir els permisos i fer una 
escola nova. Potser el que han de fer és or-
ganitzar carreres de fórmula 1 en el pati, així 
en un mes tindran els permisos, com passà a 
València.   

Mentrestant el Pla Zapatero, el Parc de la 
Rodana, fa mesos que està en marxa, tenim 
el 70% dels diners en un compte de l’Ajun-
tament i ja s’està preparant el Pla Zapatero II, 
per a començar a principis de 2010. Després 
alguns diuen que tots els governs són iguals. És 
clar, que són els mateixos que diuen que tots 
rebem anxoves per Nadal. Com està el pati!, 
com es nota la calor.

Que passeu molt bon estiu, molt bones fes-
tes i que no s’acalorem massa,

Sempre a la vostra disposició.
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L’AJUNTAMENT INFORMA
ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 27-04-09

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre alteració de la qualificació jurídica 
del solar municipal del carrer Cavallers, núm. 7 
de bé de domini públic a bé de caràcter patrimo-
nial, donat que ja no compleix amb la finalitat 
pública a què va ser destinat. 

•		 S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE instant l’Ajuntament a estudiar la possibi-
litat d’establir una bonificació en els impostos 
municipals a les persones amb dificultats econò-
miques, fixar les condicions que han de complir 
els possibles beneficiaris i els criteris que s’han 
de seguir per a aplicar aquesta mesura.

•		 S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE instant l’Ajuntament a establir normes i 
criteris de repartiment dels jornals de la Roda 
a fi que els recursos disponibles arriben en ma-
jor mesura als que més els necessiten, prèvia 
con sulta amb les organitzacions sindicals més 
representatives .

•		 S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE instant els Serveis Socials i regidories impli-
cades per organitzar i oferir cursos i tallers diri-
gits a persones desocupades. 

•		 S’aprova, per huit vots a favor (els del PSPV-
PSOE) i tres abstencions (els del PP), la proposició 
del PSPV-PSOE per a donar suport a les reivindi-
cacions que la Plataforma en Defensa de l’Ense-
nyament Públic planteja en els tretze punts del 
seu Manifest i que conclouen en la convocatòria 
de vaga del dia 28 d’abril.

Sessió extraordinària del 27-04-09

•		 S’aprova, per unanimitat, la formació de meses 
electorals per les eleccions del Parlament Euro-
peu que es celebraran el 7 de juny de 2009.

Sessió del 25-05-09

•		 S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’al-
caldia d’aprovació del conveni sobre cessió de 
sòl de Joan Garcés Queralt per a executar l’obra 

“Ampliació de la ronda Quémalo i construcció 
de carrer per a pilota”, dins del Pla especial de 
suport a la inversió productiva en municipis de la 
Comunitat Valenciana.

•		 Es rebutja, per set vots en contra (els del PSPV-
PSOE) i tres a favor (els del PP), la proposició del 
PP sobre millora de finançament local per mitjà 
de la recuperació per a les corporacions locals de 
l’IVA generat en la contractació de les obres del 
Fons Estatal d’Inversió Local.

 
Sessió extraordinària del 18-06-09

•		 S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre sol·licitud al Consell de la Generali-
tat Valenciana de la pròrroga de la suspensió de 
la vigència de les normes subsidiàries de Faura.  

Sessió del 29-06-09

•		 S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre les festes locals per a l’any 2010: 12 
d’abril, Sant Vicent Ferrer i 23 d’agost, pujada de 
Santa Bàrbara.

•		 S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre l’Ordenança reguladora del servei 
del cementeri.

•		 S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre el Pla d’Actuacions Programades 
2009 que inclou la substitució de la xarxa d’ai-
gua potable als carrers Mar i Blasco Ibáñez.

•		 S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE instant a l’Ajuntament a fer les gestions 
oportunes per a instal·lar una reixa en la fines-
tra de la sala d’espera de pediatria del Centre de 
Salut. 

•		 S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE instant a l’Ajuntament a eximir del paga-
ment de l’IBI de l’any 2009 a parcel·les rústiques 
cultivades o en bon estat de manteniment.

•		 S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE instant a l’Ajuntament a l’adhesió al Pro-
tocol de col·laboració i coordinació entre forces 
i cossos de seguretat de l’Estat i els cossos de 
policia local per a la protecció de víctimes de vio-
lència domèstica i de gènere.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Tots per unanimitat)

Sessió del 14-04-09
•		 Es dona compte de l’estat de la tramitació de 

l’expedient de contractació per a la gestió del 
bar propietat municipal al parc de la Canaleta. 

 
Sessió del 27-04-09
•		 S’acorda concedir les llicències urbanístiques se-

güents: a P. Camarelles, al carrer Major, núm. 
89, exp. 13/09; a P. Camarelles, al carrer Cirilo 
Amorós, núm. 20, exp. 14/09; a J. Costilla, al 
carrer Almàssera, núm. 2-5-14, exp. 16/09; a 
J.A. Carrillo, al carrer Joan Garcés, núm. 17, exp. 
17/09; a J.M. Diego, al carrer de la Mar, núm. 5, 
exp. 18/09.

•		 S’acorda incloure al Pla Especial de Suport a la 
inversió Productiva les següents obres: “Amplia-
ció de la Ronda Quémalo i construcció d’un car-
rer per al joc de pilota”, “Substitució de la xarxa 
d’aigua potable a la zona del Raval” i “Refor-
ma de l’enllumenat exterior en tres sectors del 
municipi ”.

•		 S’acorda concedir llicència de col·locació d’un 
car tell corresponent a l’activitat de perruque-
ria a C.R. Cardona, al carrer Andrés Piñó, accés 
núm. 1.

Sessió del 12-05-09
•		 Es dona compte de l’inici dels tràmits per a la re-

dacció d’una Ordenança reguladora del Cemen-
teri municipal de Faura. 

•		 S’acorda traslladar al Consell Agrari l’Ordenança 
reguladora dels usos i costums del medi rural lo-
cal redactada pels serveis tècnics municipals. 

Sessió del 25-05-09
•		 S’acorda concedir les llicències urbanístiques 

següents : a Jesús Camarelles, al carrer València, 
núm. 33, exp. 23/09; a J.V. Minguet, a la ronda  
Quémalo, núm. 1, exp. 24/09; a V. Chordà  i 
al tres , al carrer Santa Bàrbara, núm. 64, exp. 

25/09; a D. Navarro, al carrer Cirilo Amorós, 
núm. 7, exp. 26/09; a ENAGÁS, duplicació del 
gasoducte Tivissa-Paterna, tram núm. 3, exp. 
27/09.

•		 S’acorda adherir-se al programa “Sona la Dipu: 
La Dipu t’acosta als balnearis valencians 2009”.  

Sessió del 15-06-09
•		 S’acorda estudiar la possibilitat de posar unes 

cintes d’exterior i llogar un netejafons per a les 
piscines.

•		 S’acorda concedir subvencions a la Fundació 
Sambori per a col·laborar en el concurs literari  
“Premi Sambori” i al Col·legi Sant Vicent Ferrer 
per a col·laborar en  l’activitat extraescolar “Via 
Verda”.

•		 Es dona compte de la recepció d’una subvenció 
a través d’un conveni singular subscrit amb la Di-
putació de València i s’acorda destinar-la a millo-
rar la xarxa d’aigua.

•		 Es felicita a Anna Salvador Queralt per aconse-
guir el subcampionat nacional de gimnàstica ae-
ròbica amb l’equip de Gimnàstica Sagunt. 

Sessió del 29-06-09
•		 S’acorda concedir llicències urbanístiques se-

güents: a J. López, al carrer Mestre Rodrigo, 
núm. 28, exp. 15/09; a M.T. Cantos, al carrer 
Pizarro, núm. 15 porta 3, exp. 21/09; a Andesc 
2006, S.L., al carrer Massiac, a la plaça Mestre 
Enric Garcés, 3, exp. 91/08; a Ágora Construc-
ciones y mantenimientos, S.L.U, Projecte d’Obra 
per a Línia Elèctrica Subterrània de Baixa Tensió, 
exp. 22/09.

•		 Es dona compte de la normativa que s’aplicarà 
les persones contractades a la roda d’estiu. 

•		 Es dona compte que el Reglament orgànic muni-
cipal, publicat en el BOP, de 13 de juny de 2009, 
entrarà en vigor el 2 de juliol.  
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L’AJUNTAMENT INFORMA
 RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
•		La de 27 de març, d’aprovació de les liquidacions correspo-

nents a l’execució d’obres incloses dins del Pla de millora 
de voreres i tancament de solars aprovat per l’Ajuntament 
amb l’objecte d’unificar els paviments i l’adequació dels ac-
cessos per a persones minusvàlides.

•		La de 27 de març, de nomenament de funcionari interí a 
Sergio Donet Sepúlveda com auxiliar de policia local.

•		La de 27 de març, de sol·licitud de subvenció a la Conselle-
ria de Benestar Social per a millorar l’accessibilitat als espais 
públics .

•		La de 27 de març, de sol·licitud a la Conselleria d’Agricultu-
ra, Pesca i Alimentació la subvenció al règim de pagament 
únic de la P.A.C.

•		La de 2 d’abril, de sol·licitud a la Conselleria de Cultura i 
Esport d’una subvenció per a fer treballs de digitalització de 
la documentació històrica de l’arxiu municipal.

•		Les de 3 d’abril, 8 i 20 de maig i 16 de juny de concessió 
de passos de vehicles a la plaça Lope de Vega, núm. 1; a la 
ronda Diputació, núm. 21; a la ronda Quémalo, núm. 1; al 
carrer Germanies, núm. 7 i al carrer Barranc, respectivament.

•		Les de 6 d’abril, 12 de maig i 10 de juny, d’aprovació de les 
liquidacions de plusvàlua de la núm. 1 a la 78; de la núm. 79 
a la 82 i de la núm. 83 a la 85, respectivament.

•		La de 6 d’abril, de sol·licitud a la Conselleria de Cultura i 
Esport d’una subvenció per a millorar les d’instal·lacions de 
l’arxiu municipal.

•		La de 8 d’abril, d’adjudicació definitiva a l’empresa Gil Gar-
rido Obras y Proyectos, S.L. de l’obra “Urbanització del Parc 
de la Rodana” inclosa al Fons d’Inversió Local.

•		La de 8 d’abril, d’incoació de permuta de solars entre l’Ajun-
tament de Faura i els germans Ramón Amer.

•		La de 14 d’abril, de sol·licitud a la Conselleria d’Infraes-
tructures i Transports d’una subvenció de mobilitat soste-
nible per a millorar l’accessibilitat i la comunicació dels via-
nants entre Faura i la resta dels pobles de les Valls.

•		La de 16 d’abril, d’acceptació d’un vehicle Fiat Dobló de la 
Diputació de València.

•		La de 21 d’abril, de reserva del saló d’actes de l’Ajuntament 
com a local oficial i lloc públic d’ús gratuït per a la celebració 
dels actes de la campanya electoral per a les Eleccions al 
Parlament Europeu del 7 de juny.

•		La de 21 d’abril, de reserva de llocs especials gratuïts per 
a la col·locació de cartells per a les Eleccions al Parlament 
Europeu del 7 de juny.

•		La de 21 d’abril, de sol·licitud a l’Institut Valencià de la Músi-
ca una subvenció per a la segona edició del Cicle de Música 
Valenciana i de Cambra Vicent Garcés.

•		Les de 24 d’abril, 8, 14 i 27 de maig i 24 de juny, de sanció 
per infracció de l’article 53 de la Llei de seguretat vial.

•		La de 24 d’abril, d’aprovació definitiva de la modificació de 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del 
servei o activitat administrativa de cases de bany, dutxes, pis-
cines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.

•		Les de 28 d’abril, 22, 26 i 30 de maig i 1 de juny, de sanció 
per infracció de l’article 94.2 de la Llei de seguretat vial.

•		La de 29 d’abril, d’aprovació de l’expedient de contractació, 
per procediment negociat sense publicitat, per a la gestió del 
servei públic de bar-cafeteria terrassa en el local propietat 
municipal al parc la Canaleta, mitjançant concessió.

•		La de 6 de maig, de sol·licitud al Servei Públic d’Ocupació Es-
tatal (INEM) d’una subvenció per a treballs agrícoles a l’estiu.

•		La de 6 de maig, d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
elaborat per l’empresa Gil Garrido Obras y Proyectos, S.L., 
per a l’execució de l’obra d’Urbanització del Parc la Rodana.

•		Les de 6 i 28 de maig i 5 i 15 de juny, de sanció per infrac-
ció de l’article 12.2 de la Llei sobre protecció d’animals de 
companyia .

•		La de 8 de maig, de sanció per infracció de l’article 39.1 de 
la Llei de seguretat vial.

•		La de 12 de maig, d’adhesió al Programa de pràctiques for-
matives de la Diputació de València. 

•		Les de 12 de maig, d’incoació de procediment sancionador 
per vehicles abandonats a la via pública. 

•		La de 19 de maig, d’aprovació de l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 1/2009.

•		La de 26 de maig, de redacció d’un estudi d’inundabilitat del 
terme de Faura.

•		La de 27 de maig, de sol·licitud al Consell Valencià de l’Es-
port d’una subvenció per l’organització de competicions 
municipals dins els XXVII Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana .

•		Les de 27 de maig i 1, 22 i 23 de juny, de sanció per infracció 
de l’article 21.1, apartat m, de la Llei de seguretat vial.

•		La de 28 de maig, d’adjudicació provisional de la gestió del 
servei públic de bar-cafeteria terrassa en el local propietat 
municipal al parc de la Canaleta. 

•		La de 2 de juny, d’aprovació de la certificació núm. 1 de 
l’obra “Urbanització del Parc de la Rodana” inclosa en el 
Fons Estatal d’Inversió Local. 

•		La de 3 de juny, d’execució d’obres a l’immoble del carrer 
Major, núm. 30.

•		La de 5 de juny, de sol·licitud a la Conselleria de Cultura i 
Esports d’una subvenció per a equipament informàtic de la 
biblioteca.

•		La de 9 de juny, de rectificació de les liquidacions correspo-
nent a l’execució d’obres en les voreres.

•		La d’11 de juny, de concessió de llicència d’ocupació de la 
via pública al carrer Joan Garcés, núm. 19.

•		La de 12 de juny, d’incoació d’expedient sancionador per 
infracció de l’article 4, apartat m, de la Llei sobre protecció 
d’animals de companyia.

•		La de 15 de juny, d’adjudicació definitiva de la gestió del 
servei públic de bar-cafeteria terrassa en el local propietat 
municipal al parc de la Canaleta.

•		La de 16 de juny, d’aprovació de la liquidació de la taxa per 
ocupació de terrenys d’ús públic.

•		La de 18 de juny, de rectificació de l’Inventari de Béns de 
l’Ajuntament.

•		La de 18 de juny, de concessió de llicència d’establiment, 
obertura i funcionament d’una activitat d’oficina al carrer 
Sant Joan núm. 31-B.

•		La de 19 de juny, de sol·licitud a la Conselleria d’Econo-
mia, Hisenda i Ocupació d’una subvenció per a prorrogar el 
projecte d’Agent econòmic de desenvolupament local per a 
l’exercici 2009-2010.

•		La de 22 de juny, d’aprovació de la certificació núm. 2 de 
l’obra “Urbanització del Parc de la Rodana” inclosa en el 
Fons Estatal d’Inversió Local. 

•		La de 24 de juny, de sanció per infracció de l’article 39 de 
la Llei de seguretat vial.

ÒRGANS CONSULTIUS
•		 Audiència pública, del 16 de juny de 2009, al veïnat de la 

plaça de l’Hostal i adjacents sobre possibles solucions a la 
problemàtica d’estacionament a la zona.

•		 Audiència pública, del 17 de juny de 2009, al veïnat del 
carrer P.R. Monsoriu sobre diferents assumptes del seu 
interés. 
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GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)

Ha arribat l’estiu i amb el canvi d’estació 
hem superat també la primera meitat de 

l’actual legislatura municipal. Aquest perío-
de s’ha caracteritzat, entre altres coses, per 
la continuïtat en un model de gestió que 
creiem  que compta amb el suport de la ma-
joria dels nostres veïns. Però esta continuïtat 
per a res ha de confondre’s amb deixadesa o 
apatia, sinó tot al contrari. Encara que des de 
fora de vegades és difícil de valorar, l’activi-
tat en l’Ajuntament creix dia a dia i les ganes 
de fer més i millor les coses, també.

Ha sigut un període en què s’ha treballat 
en molts projectes, alguns ja finalitzats, altres 
que s’han iniciat o ho faran en els pròxims 
mesos i altres que després de ser estudiats 
s’han rebutjat o ajornat. Entre els primers 
cal destacar la renovació o remodelació de 
diverses instal·lacions i espais públics com: 
la piscina , el carrer Sant Joan, el tram final 
del carrer Santa Bàrbara, el minitrinquet, etc. 
Així mateix, s’ha treballat en la substitució 
de la xarxa de distribució d’aigua en alguns 
sectors de la població, substitució que conti-
nuarà pròximament amb l’objectiu de comp-
tar amb un sistema totalment renovat; igual 
que amb l’enllumenat públic. A l’optimitza-
ció d’aquest servei ja aconseguida en unes 
quantes zones seguirà pròximament la de les 
restants.

Entre les obres actualment en marxa, sens 
dubte, la més important és la del Parc de 
la Rodana del que prompte podrem gaudir 
tots, ja que avança a bon ritme, i que ha si-
gut finançada gràcies al Fons d’Inversió Lo-
cal (el conegut Pla Zapatero). Aquest Pla va 
ser durament criticat pel PP perquè segons 
deien arribava tard i era inútil, però en un 
clar exemple d’imaginació i oportunisme, la 

Generalitat Valenciana presen-
tava mesos després un pla pràc-
ticament calcat (el Pla Camps). 
L’Ajuntament de Faura ha pre-
sentat diversos projectes per a 
fer amb aquest nou Pla, que es-
perem siguen aprovats prompte 
i puguen convertir-se en realitat 
entre enguany i el 2010. 

Però l’activitat municipal no es limita, ni 
de bon tros, a projectar obres. Una part im-
portant dels esforços es dediquen a un altre 
tipus de gestions com pot ser l’organització 
d’activitats culturals i esportives, cursos, jor-
nades dirigides a diversos col·lectius (jubilats, 
ames de casa, etc.), mesures pal·liatives de la 
desocupació estival, gestions administratives, 
etc. També es dediquen importants esforços 
a gestionar mesures socials com la subven-
ció de vacunes o llibres de text, aspectes es-
tos de què hem de sentir-nos especialment 
orgullosos , ja que Faura va ser pionera a 
aplicar-los .

No ens cap dubte que també cometem 
errors  i sempre hem de buscar millorar, per 
això desitgem la vostra participació i opinió. 
Tenim un sistema democràtic de representa-
ció, però volem avançar cap a una vertade-
ra democràcia participativa i comptem amb 
alguns instruments vàlids com poden ser 
les audiències públiques o el Fòrum ciutadà 
de l’Agenda 21, no obstant això, la partici-
pació en ells no és tan àmplia com desitja-
ríem. Sens dubte aquest és un repte que tots 
tenim. 

Finalitzem desitjant-vos un bon estiu i que 
gaudiu de les nostres festes que ja estan prò-
ximes, al cap i a la fi, aquesta també és una 
forma de participació ciutadana.

Us convidem també a visitar la nostra web 
www.pspv-psoe.net/faura 

GRUP SOCIALISTA DE FAURA
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    COMPARATIVA       

           Diferència en
 

  PP % PSOE % % Núm. vots 
EUROPEES 2009 725 41,93 851 49,22 7,29 126

 Resta de grups 7,06  
 Núm. %    
Votants 1.740 62,86    
Abstenció 1.028 37,14    
Nuls 11 0,63    
Blancs 20 1,16    

Com sempre comencem contestant el BIM 
anterior. Un pot pensar el que vullga, 

això és democràcia, però el que no es pot és 
responsabilitzar dels teus actes i decisions als 
altres .

Ens expliquem. Segur que el Sr. Zapatero no 
és l’únic responsable de com va la nostra eco-
nomia. Segur que no és l’únic responsable de 
la taxa de desocupació, ni dels problemes de 
les famílies per a arribar a fi de mes.

No obstant això no es pot evitar pensar que 
en cinc anys es poden, i es deuen, prendre les 
mesures necessàries per a minimitzar al màxim 
els efectes de la desastrosa crisi que esta afec-
tant la butxaca de moltíssimes famílies. En fi 
que es poden tirar balons fora però no es pot 
eludir la responsabilitat que té el partit que 
governa .

Hem de tornar sobre el tema dels sous. 
Quan estan les coses com estan, i es pugen 
els impostos, no té cap explicació que tinguem 

Grup Municipal del Partit Popular (PP)

polítics amb sous que podrien in-
clús arribar a 20.000 8 mensuals. 
Açò es mire des d’on es mire, senzillament és 
una barbaritat, quan, com déiem en el parà-
graf anterior a les famílies els costa arribar a 
final de mes. Amb els sous que es mouen hui, 
amb eixos mateixos diners passen 20 famílies 
espanyoles .

També com sempre fem en totes les elec-
cions , donar-vos les gràcies per la vostra par-
ticipació  i comportament. El partit que ha gua-
nyat  les eleccions a sigut el Partit Popular. Amb 
una gran majoria en tot Europa.

La lectura que fem a nivell del poble és fa-
vorable. Si bé el PP no hem guanyat a Faura, 
si que hem tingut un resultat digne. En núme-
ros, la diferència ha sigut del 7,29% entre PP 
i PSOE i en vots de 126 a favor del PSOE. Cal 
ressaltar l’alta abstenció, un 37,14%, prou mas 
elevat al que acostumem.

Ací teniu un quadro comparatiu.

En un altre orde de coses volem comentar 
que el passat 06 de maig la corporació va ar-
replegar, a Algar, de mans del president de la 
diputació una furgoneta per a usos de l’ajun-
tament. Només comentar que és convenient 
arribar a estos actes amb la mes exquisida pun-
tualitat, ja que fa mal efecte que et reclamen 

per a l’entrega del vehicle mes d’una vegada. 
Tambe dins del programa impulsat per la Di-
putació “La Dipu te Beca”, 5 jóvens estudiants 
del nostre municipi realitzaran practiques for-
matives remunerades en el nostre ajuntament 
durant els mesos d’estiu. Percebent un salari 
mensual de 600 euros, 420 que abona la Dipu 
i 120 l’ajuntament.

Ja per fi desitjar-vos a tots que passeu unes 
bones festes d’agost. 

Ê Ê GRUP POPULAR DE FAURA
www.myblog.es/ppfaura
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ACTIVITATS

DEL 21 AL 23 D’ABRIL,
SETMANA DEL LLIBRE

Amb motiu del Dia 
del Llibre es va pro-
gramar, a la biblio-
teca, una exposició 
i una sèrie de tallers  
i contacontes al 
voltant de la lectu-
ra d irigida  als més 
menuts. El Dia del 
Llibre, 23 d’abril, 
es va fer la presen-
tació del segon nú-
mero de la Revista 
d’Estudis de Faura 
Llogarets, que per 
5 9 es pot adquirir 
a l’Ajuntament i a 
la biblioteca.  

13 D’ABRIL,
ÚLTIMES PASQÜES

ALS ANTICS PAELLERS

Les pasqües del 2009 han estat les últimes 
que hem fet als paellers. Passada la festivitat 
de Sant Vicent començaren les obres del Parc 
de la Rodana, incloses al Fons d’Inversió Local, 
més conegut com Pla Zapatero. 

◆ A B R I L ◆

DEL 22 AL 25 D’ABRIL,
SETMANA DELS MAJORS

Com ve fent-se des de fa divuit anys, l’últim dissabte d’abril es fa el dinar en homenatge als nostres 
majors, amb motiu d’aquesta celebració es van programar diferents activitats, com van ser un taller 
de jocs, un altre de balls de saló i un curs de telefonia mòbil. 
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ACTIVITATS

29 DE MAIG,
L’IES VISITA

EL SALÓ DE PLENS

Dins de les activitats escolars 
els alumnes de 4t d’ESO de 
l’IES La Vall de Segó van vi-
sitar el saló de Plens i van 
aprendre com es fa l’elecció 
dels representants municipals 
i el funcionament orgànic de 
l’Ajuntament.

L’escriptor i perio-
dista Fernando Del-
gado va pre sentar, 
a la biblioteca, la 
seua nova novel-
la De una vida a 
otra, escrita quasi 
íntegrament al nos-
tre poble. Després 
de l’acte l’autor va 
signar exemplars del 
llibre.

El dia 28 de maig es 
va constituir el Fòrum 
de participació ciuta-
dana. Aquest Fòrum, 
a què es pot adhe-
rir qualsevol veí de 
Faura, és un lloc on fer i debatre propostes i 
accions  per a una millora en la qualitat de vida 
del nostre poble sota un model de desenrotlla-
ment sostenible. La pròxima reunió se farà en 
el mes de setembre, en què s’iniciarà l’estudi 
de la proposta del Pla d’Acció Ambiental.

22 D’ABRIL,
VISITA DEL SUBDELEGAT DEL GOVERN

El subdelegat del Govern, Luis Felipe Martínez, acompa-
nyat pel director provincial de l’INEM, Vicent Castelló, van 
comunicar a cada ajuntament dels pobles del Camp de 
Morvedre i l’Horta Nord, que formen part dels Consells 
Comarcals, les ajudes per a pal·liar l’atur agrícola durant el 
2009. En acabar la reunió el subdelegat va visitar el bosc 
mediterrani, que en part s’ha fet aprofitant els recursos 
dels programes d’ocupació per a desempleats agrícoles 
estacionals. També visità el replantejament de les obres 
del Parc de la Rodana.

◆ M A I G ◆

12 DE MAIG,
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
DE FERNANDO DELGADO

28 DE MAIG,
FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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ACTIVITATS

30 DE MAIG,
MEMORIAL HÉCTOR FORNER

30 i 31 DE MAIG,
TORNEIG DE FUTBOL
MANOLO SALVADOR 

Més de 600 corredors van participar en la IX 
Volta a Peu Vila de Faura Memorial Héctor For-
ner, i 484 l’acabaren. Pel que fa a les catego-
ries inferiors hi van participar 200 xiquets/es. El 
primer corredor de les Valls a creuar la meta va 
ser Roberto Gorris, que quedà en segon lloc en 
la classificació general.

Es va jugar la huitena edició del torneig de fut-
bol Manolo Salvador “El Paello” en les catego-
ries d’alevins i benjamins. A més del C.F. Faura , 
els equips participants han estat el València 
C.F., el Vila-real C.F., el Llevant U.E., l’Estivella 
C.F., l’Atlético Saguntino i el C.D. Canet. Jordi 
Marqués va rebre el guardó al màxim golejador 
en la categoria de benjamí.
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ACTIVITATS

L’Escola de Música “Joan Garcés Queralt” va 
organitzar una trobada de bandetes de mú-
sica que va comptar amb la participació de la 
UM de Soneja, la UM de Quartell, la CIAC Vall 
d’Uixó  i l’AM Sta. Cecília d’Almenara. Un dia 
distés i festiu on van predominar valors com 
la musicalitat, l’afinació, el ritme, el respecte i 
l’harmonia, entre molts d’altres. 

◆ J U N Y ◆

13 DE JUNY,
TROBADA DE

BANDETES DE MÚSICA

13 DE JUNY,
CLOENDA DEL CURS A L’IES LA VALL DE SEGÓ

Per primera volta se cele-
brà amb un acte acadèmic 
la graduació dels alumnes 
de batxillerat que enguany 
passen a la Universitat. En 
una cerimònia senzilla i 
emotiva els alumnes reco-
lliren de mans de l’equip 
directiu i el president de la 
Mancomunitat els seus di-
plomes. Les nostres felicita-
cions a tots i totes. Només 
en resta desitjar-los molta 
sort.

17 DE JUNY,
PRESENTACIÓ DEL CICLE DE MÚSICA

La presentació de la segona edició del Cicle de 
Música Valenciana i de Cambra Vicent Garcés 
es va fer a la biblioteca i va comptar amb la 
presència de la directora de l’Institut Valencià 
de la Música, Inmaculada Tomás. El pròxim 8 
d’agost un Ensemble de Cambra format per 
músics que han eixit de la Societat Joventut 
Musical de Faura posarà el punt final a aquesta 
segona edició.
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ACTIVITATS

23 DE JUNY,
COMENCEN

ELS CURSOS DE NATACIÓ

Des de fa 25 anys s’ofereixen cursos de nata-
ció. Enguany van començar el 23 de juny i aca-
baran el 13 d’agost. L’oferta és diversifica se-
gons les necessitats de cada col·lectiu, per tant 
hi ha natació per a xiquets, per a adults, per 
a bebés, terapèutica i aquaeròbic. Cal recordar 
que les piscines van obrir les portes el passat 1 
de juny. La novetat d’enguany és que compta-
rà amb servei de connexió wi-fi. Aquesta con-
nectivitat estarà a disposició de tots els usuaris 
de les piscines municipals.

22 DE JUNY,
FI DE CURS DE LES ESCOLES

El Col·legi Sant Vicent Ferrer va fer la festa de fi 
de curs. Al matí, cada classe va ensenyar el que 
van preparar per a l’ocasió i per la nit el grup 
la Banda del Drac, amb un espectacle basat en 
cançons del món, posà punt final a una jorna-
da festiva.

Mentrestant dies abans, els alumnes de sisé 
anaren amb bicicleta a la ruta de Ojos Negros.
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BREUS

S’ha aprovat la nova ordenança reguladora del servei de 
cementeri. En aquesta ordenança s’arrepleguen les nor-
mes d’ús i es regulen, entre altres aspectes: les condi-
cions per a la concessió i transmissió de nínxols; les con-
dicions per a les inhumacions i trasllats de restes; les in-
fraccions i sancions, etc. Cal comentar que la concessió 
administrativa de nínxols tindrà una duració màxima de 
75 anys i la seua assignació es farà per rigorós ordre, no 
podent ser objecte de compravenda entre particulars.
L’aprovació d’aquesta ordenança ha coincidit amb la fi-
nalització de la 1a fase de millores en el cementeri, amb 

la construcció de columbaris per al dipòsit de cendres i nous nínxols. Així mateix, s’han realitzat 
reparacions en sostres de nínxols i s’ha millorat l’accessibilitat a determinades zones amb l’ampliació 
de corredors i construcció d’una rampa.

Des de principi del mes de juliol comptem amb un nou servei 
de recollida d’oli domèstic usat, piles i fluorescents, gràcies a 
un conveni firmat per la Mancomunitat de les Valls. 
Cada dimarts, des de les 8,30 fins a les 13,30 h, a la zona 
del mercat, es disposarà de contenidors  mòbils on depositar-
los. Per al cas concret de l’oli de fregir, haurà d’emportar-se 
havent-lo col·locat prèviament dins d’un envàs o recipient de 
plàstic que tanque correctament (per exemple una botella 
amb tap de rosca). Vos animem a usar i fomentar l’ús d’aquest 
servei, amb què contribuïm d’una manera activa a la protecció 
del nostre medi ambient.

RECOLLIDA D’OLI DOMÈSTIC

ORDENANÇA CEMENTERI

REMODELACIÓ I REOBERTURA DEL TRINQUETET

En el marc de la progressiva millora i adequació d’ins-
tal·lacions municipals d’ús públic que fa l’Ajuntament 
s’han fet obres al trinquetet. Així, doncs, després de ro-
mandre durant un temps tancat, ha tornat a obrir les 
seues  portes però amb uns vestidors renovats, xarxa su-
perior substituïda i parets pintades en la seua totalitat. 
Aquesta obertura s’ha fet a temps perquè puguen els fi-
nalistes del Trofeu El Corte Inglés de Galotxa i els partici-
pants de les competicions de Festes usar les instal·lacions, 
però sobretot perquè les gaudisquen els nostres xiquets, 
jóvens, i menys jóvens. Després de 25 anys funcionant i 
veure moltes vegades entrenar un gran campió, tenia merescuda aquesta renovació per a ser testi-
moni de les primeres volees de futurs campions.  
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BREUS

Recordem que enguany el pagament de les quo-
tes de festes es fa únicament a través del banc, 
ingressant l’import (85 euros i 15 els jubilats) en 
el compte a nom dels festers en Bancaixa. Enca-
ra que és cert que aquesta quota és voluntària, 
no ho és menys que sense la voluntat i esforç de 
la immensa majoria del veïnat, no seria possible 
gaudir de tots els actes i espectacles  amb què 
comptem durant la nostra Setmana Gran.

TRACTAMENT CONTRA LES PANDEROLES
L’Ajuntament de Faura té contractat, amb una 
empresa especialitzada, el servei de control i 
lluita contra plagues. Aquest servei consisteix 
en la desratització i desinsectació de l’escola i 
tots els edificis de titularitat municipal, a més 
del tractament periòdic del clavegueram públic 
contra les panderoles.
L’últim tractament general del clavegueram es 

va fer a finals del mes de juny, avisant-se prèvia-
ment via SMS. Aquest tractament no es fa exclu-
sivament a l’estiu sinó que s’efectua al llarg de tot 
l’any amb una periodicitat trimestral.
Cal recordar que el control de rosegadores, 
panderoles i altres insectes en vivendes i llocs 
de titularitat privada és responsabilitat dels 
seus propietaris.

FESTES 2009

ELECCIONS EUROPEES 

Resultats a Faura de les eleccions al Parlament 
Europeu, celebrades el 7 de juny del 2009.
Com és habitual en el nostre poble, la jornada 
es va desenrotllar amb total tranquil·litat i nor-
malitat, cosa de la qual ens felicitem.

D’altra banda, volem advertir que com a no-
vetat i per seguretat, els coets de la “baixà” 
es repartiran 1 hora abans del començament 
al pavelló multiús. Prèviament serà necessa-
ri apuntar-se a l’Ajuntament, on ens facilita-
ran un tiquet. Per a arreplegar els coets cal-
drà presentar el tiquet i anar adequadament 
equipats. 

49,22%41,93%
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Vots a candidatures:

PSOE            851  (49,22 %)
PP                 725  (41,93 %)
ERPV-EV        35  (2,02 %)
EUPV-ANAR   33  (1,91 %)
BLOC 16  (0,93 %) 

 Núm. % 

Votants 1.740 62,86 

Abstenció 1.028 37,14 

Nuls 11 0,63

Blancs 20 1,16
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EDUCACIÓ

Al llarg de l’últim curs escolar s’han realitzat 
diferents cursos de formació de persones adul-
tes a l’EPA. Els cursos que s’han dut a terme 
han estat valencià, tant elemental com mitjà i 
superior, castellà per immigrants i alfabetització 
(tots aquestos gratuïts), dansa oriental, vidre, 
defensa personal i maquillatge. En total 120 
persones matriculades. No se pugueren fer per 
incompatibilitats d’horaris entre el professorat i 
els alumnes interessats, els de ioga i paxtword. 
Tampoc se pugué realitzar el d’anglés per insufi-
ciència del número d’alumnes (4).
El curs d’informàtica que portem uns anys amb 
moltes dificultats per a realitzar-lo, ja se podrà 
fer amb normalitat a partir d’ara al comptar 

ESCOLA D’ADULTS
MEMÒRIA CURS 2008-2009 

amb un aula d’ordinadors totalment equipada 
que comença a funcionar aquest estiu.
Esperem que el pròxim curs sigueu més els que 
s’animeu a acompanyar-nos en l’EPA, que com 
sabeu se troba dins de l’edifici AMICS al carrer 
Cervantes.
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EDUCACIÓ

LLOC

EDIFICI EPA / AMICS

EDIFICI EPA / AMICS

EDIFICI EPA / AMICS

EDIFICI EPA / AMICS

EDIFICI EPA / AMICS

EDIFICI EPA / AMICS

EDIFICI EPA / AMICS

ANTIGA BIBLIOTECA

ANTIGA BIBLIOTECA

ANTIGA BIBLIOTECA

ANTIGA BIBLIOTECA

EDIFICI EPA / AMICS

ANTIGA BIBLIOTECA

HORARI

A DETERMINAR
INICI: 5/10/2009

A DETERMINAR
INICI: 5/10/2009

A DETERMINAR
INICI: 5/10/2009

A DETERMINAR
INICI: 5/10/2009

A DETERMINAR
INICI: 5/10/2009

A DETERMINAR

A DETERMINAR

DIMARTS:
20 H A 21’30 H
INICI: 6/10/2009

DIJOUS:
17’30 H A 19 H
INICI: 8/10/2009

DIJOUS
19 H A 20’30 H
INICI: 8/10/2009

2’30 H/CLASSE
4 CLASSES

2º TRIMESTRE (GENER, 
FEBRER I MARÇ

2º TRIMESTRE
(GENER, FEBRER

I MARÇ)

2º TRIMESTRE
(GENER, FEBRER

I MARÇ) 

PREU

GRATUÏT

GRATUÏT

GRATUÏT

GRATUÏT

A DETERMINAR

A DETERMINAR

A DETERMINAR

A DETERMINAR

60 8 / TRIMESTRE

60 8 / TRIMESTRE

40 8

GRATUÏT

GRATUÏT

• LES INSCRIPCIONS COMENÇARAN EL DIA 1/09/2009 I ES TANCARAN EL DIA 21/09/2009. 1ER TRIMESTRE. LES CLASSES 
COMENÇARAN EN OCTUBRE.

• 2n TRIMESTRE: DE L’1 AL 21 DE DESEMBRE. LES CLASSES COMENÇARAN EN GENER.
• LES INSCRIPCIONS ES REALITZARAN EN L’AJUNTAMENT EN HORARI D’OFICINES.
• ABANS DEL CURS ES CONVOCARAN A TRAVÉS DE SMS LES REUNIONS PER CONCRETAR ELS HORARIS DELS CURSOS. 

(VALENCIÀ, CASTELLÀ, INFORMÀTICA, INTERNET I ANGLÉS).
• LA MATRÍCULA ALS CURSOS DE LA EPA ÉS GRATUÏTA PER ALS EMPADRONATS. ELS NO EMPADRONATS PAGARAN 20 8.

EPA 2009-2010. OFERTA PRIMER TRIMESTRE
CURS

  

VALENCIÀ ELEM/ORAL
VALENCIÀ PER IMMIGRANTS

VALENCIÀ MITJÀ
 

VALENCIÀ  SUPERIOR

ALFABETITZACIÓ/CASTELLÀ
PER IMMIGRANTS

ANGLÉS

INFORMÀTICA (INICIACIÓ) 

INTERNET (INICIACIÓ)

IOGA
 

DANSA ORIENTAL
INICIACIÓ 1

  
DANSA ORIENTAL

INICIACIÓ 2

MAQUILLATGE

 
VIDRE

 

RISOTERÀPIA
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EDUCACIÓ

ESCOLA 

INFANTIL

EL TABALET

El mateix que ens passa 

en educació infantil al 

col·legi Sant Vicent 

Ferrer, ens passa a 

l’Escola Infantil

El Tabalet. Més de la mitat de les peticions de matrícula 

s’han quedat en el carrer. Altra volta la falta de previsió 

i portem anys avisant. Recordar-vos que el Tabalet és 

una escola infantil pública de la Xarxa de la Generalitat 

Valenciana, només hi ha dos en la comarca. I per tant la 

solució a estos problemes depèn única i exclusivament de la 

voluntat per part de l’administració autonòmica de creure en 

l’educació pública i gratuïta de 0 a 3 anys. Altres comunitats 

autonòmes han decidit invertir fort en això, la nostra ha 

decidit invertir en altres coses que tots coneguem. No 

obstant ja sabeu que la Mancomunitat farà el que estiga 

en la seua ma per recolzar els pares i mares en estes 

revindicacions i aconseguir que el Tabalet continue essent 

una escola pública, gratuïta i de qualitat que tots volem.

LLIBRES

L’AMPA del Col·legi 

Sant Vicent Ferrer 

de Faura vol recordar 

que a primers de curs 

(les classes comencen 

el 8 de setembre), i 

una volta la direcció 

del col·legi entregue 

els bonus-llibre de 

la Conselleria a cada 

alumne, se podran 

adquirir els llibres a 

la PAPERERIA SANT 

ROC, al carrer Major. 

(De Primer a sisé de primària)

Com els últims 6 cursos anteriors i una volta 

que la Conselleria ja se fa càrrec dels llibres de 

primària com és la seua obligació, l’Ajuntament 

se farà càrrec de la totalitat dels llibres 

d’infantil, que s’entregaran als alumnes a primers 

de curs en cada classe. 

UN REGALET AL PATI

Els reis mags d’Orient, han vingut 

anticipadament i ens han deixat en el pati 

de l’escola un barracó. Ja que alguns ens ho 

heu preguntat volem aclarir dos coses: 

Primera, que l’Ajuntament no volia que cap 

xiquet estiguera en barracó, i plantejarem 

alternatives, però el Consell Escolar decidí 

que era la millor opció.

Segona, que la única responsabilitat de 

la falta de previsió i que alguns alumnes 

acaben en eixa aula és de la Conselleria 

d’Educació. Portem anys avisant-la del que 

anava a ocórrer i que ara ha passat.

Nosaltres complim amb el que la llei ens 

marca, el manteniment, la neteja i les 

millores que podem, però les aules, el 

professorat i la ordenació escolar és 

competència exclusiva de la Conselleria, i 

ahí poc podem fer.

BEQUES SECUNDÀRIA 

I BATXILLERAT

Com els últims anys, l’Ajuntament 

ofereix una ajuda de 60 euros 

als alumnes de l’IES la Vall 

de Segó per a l’adquisició de 

llibres de text. Les bases i el 

model normalitzat de petició 

el podeu trobar a partir del 

15 de setembre a l’escola, la 

web o les oficines. S’admetran 

peticions fins el 30 d’octubre i 

els pagaments se faran al llarg 

del mes de novembre.

A primers d’este curs ja estaran 

acabades les obres de millora de 

l’estacionament en el IES, que ha 

fet la Mancomunitat de Les Valls 

i que han tingut un cost de prop 

de 75.000 euros
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TINGUEU EN COMPTE

“Aa”. AVISAR A:
El Ministeri d’Interior i la Creu 

Roja han posat en marxa una 

interessant campanya recomanant incloure 

en l’agenda del telèfon mòbil el contacte 

“Aa” seguit del nom de la persona a qui els 

serveis d’emergència podrien avisar en cas 

de patir un accident. Des d’ací animem a 

tots a posar en pràctica aquesta 

recomanació que potser de gran ajuda.

GAS NATURAL
Ja comentàvem en bims 

anteriors que la Mancomunitat 

tenia avançades les negociacions per a 

poder dur el Gas natural a les Valls. Us 

informem que ja han començat les obres 

al terme d’Almenara i de Benavites que 

al llarg de 2010 han de fer arribar el gas 

natural al nostre poble. En estes pàgines 

anirem informant-vos de com van avançant.



BONIFICACIÓ

D’IMPOSTOS
L’Ajuntament ha aprovat 

recentment la bonificació del 100% de 

l’impost de béns immobles rústics de 

l’any 2009 (IBI) per a aquelles parcel·les 

que estiguen cultivades o que sense

estar-ho, es mantinguen en bon estat 

i netes de males herbes, brutícia, 

escombraries, etc. 

Així mateix, s’ha acordat una reducció 

en l’impost de circulaci
ó per a vehicles 

antics, de manera que aquells de més 

de 25 anys només pagaran la meitat de 

l’impost, mentre que es bonificarà el 100% 

als propietaris de vehicles de més de

50 anys.
Per motius legals, encara que es tinga 

dret a alguna d’aquestes bonificacions, 

l’impost ha de ser pagat en la seua 

totalitat en el període voluntari de 

pagament. Posteriorment cal sol·licitar 

per escrit a l’Ajuntament la devolució de 

la totalitat o la part corresponent.


BEQUES DE FORMACIÓ

Aquest estiu, durant tres 

mesos, 5 jóvens estan fent 

pràctiques a l’Ajuntament dins del programa 

“La Dipu te beca”. Aquestes pràctiques,

concebudes com un complement de

formació, estaven dirigides a estudiants de 

cicles formatius i ensenyaments

universitaris oficials, i han sigut sufragades 

per la Diputació i l’Ajuntament.



universitaris oficials, i han sigut sufragades 

per la Diputació i l’Ajuntament.

TDT
Recordem que el 31 de 

desembre finalitzaran les 

emissions de televisió analògiques en esta 

zona. No podreu veure la televisió si la 

vostra televisió no duu incorporat el TDT 

o teniu un decodificador. No ho deixeu per 

a última hora que se quedareu sense poder 

veure la televisió.





CANAL YOUTUBE

I NOVA IMATGE WEB

En festes, s’activarà un nova 

imatge de la pàgina web, que vindrà 

acompanyada d’algunes novetats com ara, la 

renovació total de les galeries de fotografies 

(on se penjaran prop d’un miler) i el canal 

www.youtube.es/ajun
tamentdefaura, on 

podeu trobar tots els recursos audiovisuals 

que apleguen a l’ajuntament. Us animem a 

entrar i a proposar millores.





El II Cicle de Música Valenciana i de Cambra “Vicent Garcés” se 
va obrint pas en la programació estiuenca comarcal. La plaça de 
l’Hostal li posa marc a este cicle  on enguany hem pogut disfrutar 
de quatre vetlades musicals. A la foto, actuació de Saxofòbia. 


