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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 (wifi lliure) ………………… 96 260 21 49 biblio@fauraweb.net
MANCOMUNITAT LES VALLS ………… 96 260 50 68 manco@fauraweb.net 
PISCINA (wifi lliure) ……………………… 96 260 26 75 
TALLER D’EMPLEO (Canaleta wifi lliure) 96 260 13 74 tallerdempleo@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
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) Pregunteu a la bibliotecària
	 •	 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 (18 de febrer, 

19 de març, 15 d’abril, 20 de maig, 17 de juny i 15 de juliol)
	 •	 Recollida d’oli: els dimarts de matí, a la plaça del mercat
	 •	 Recollida de fem orgànic: es traurà de 20 a 24 h.
	 •	 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

No són temps bons per a molta 
gent del nostre poble, sobretot 

per a les més de 100 famílies on algú 
dels seues  membres no té treball. Però 
no parem per poder ajudar en algu-
na cosa. Com col·laborar amb totes 
les administracions per minimitzar els 
efectes  de la greu crisi econòmica que 
assola pràcticament a tot el món. I fruit 
de la col·laboració ha estat possible el 
taller d’ocupació que per primera vol-
ta a Faura  ocupa 25 persones, donant 
suport a 25 famílies. Però si eixa és la 
novetat, no hem d’oblidar l’esforç eco-
nòmic que fem entre tots per man-
tenir la Roda de l’estiu, únic progra-
ma en la província, i altres programes 
complementaris, que amb el suport 
dels governs d’Espanya i de València, 
han fet possible destinar enguany més 
de 300.000 euros a lluitar contra la 
desocupació . 

No són temps bons per a l’economia 
municipal. Baixen els ingressos, la Ge-
neralitat tarda cada volta més a pagar 
allò que ens deu i l’ajuntament ha de 

Toni Gaspar recórrer a pòlisses de crèdit per poder 
fer front a les seues obligacions. Que 
ningú s’espante quan en algun diari 
apareix una taula dient que devem no 
sé quants euros. No els devem, al con-
trari, en els deuen, però els anticipem 
al banc per poder pagar a tots i que no 
esperen mesos i mesos. Però malgrat 
que no són temps bons, no pujarem 
cap impost, no llevarem cap despesa 
social i optimitzarem  el que tenim . I si 
fa falta endeutar-se per poder seguir 
invertint en millores, ho farem. Sabeu 
que en vaques grosses ens hem carac-
teritzat per l’austeritat, ara no anem a 
ser menys. 

No són temps bons per als que es-
tem en les institucions. Zapatero és 
el responsable de tot el que passa en 
la península, les Illes, Ceuta i Melilla. 
Siga la crisi econòmica o una plaga de 
pugó. L’alcalde, per extensió, ho és de 
tot el terme municipal, tant si no van 
les faroles com si d’algú no pot pagar 
la hipoteca, o el gos del veí no para 
de lladrar. I si no està l’alcalde a mà, 
bona és la policia, la treballadora so-
cial, o l’obrer reparant el carrer, tant 
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s’hi val. Lamentablement alguna gent, 
poca, però que crida molt ha confós 
la democràcia en això. Però també és 
cert, que hem de donar moltíssimes 
gràcies a tots aquells que, entenent la 
irracionalitat  d’estes situacions, teniu 
sempre paraules d’ànim per a tots no-
saltres. Eixes paraules són l’aliment que 
ens fa lluitar, dia a dia, per tenir un po-
ble millor. 

No són temps bons per a parlar 
d’obres noves, de projectes i de certes 
inversions. Però la realitat és que als 
darrers anys hem remodelat, ampliat i 
creat noves instal·lacions i zones per a 
gaudir-les tots. I el pròxim any, veurem 
començar projectes com el centre de 
dia, el futur carrer de pilota i la gespa 
artificial al camp de futbol. Potser que 
no siga el millor moment, però hem 
d’aprofitar les subvencions que ho fa-
ran possible i sense les quals seria im-
possible dur-ho a terme. Tal volta no 
és el millor moment per a gaudir-les 
plenament, però estic segur que quan 
passe la tempesta ens adonarem del 
que hem aconseguit entre tots.

No són temps bons per parlar de 
construcció. Eixe motor de l’economia 
en la que confiàrem molt més del que 
s’hauria d’haver fet i que ara ens llas-
ta, una volta reduït a zero l’agricultu-
ra i molta indústria. Però és cert, que 
després de cinc anys, tenim aprovat el 
PGOU, un instrument de planejament 
que l’Ajuntament posà en marxa per 
unanimitat i que marcarà les línies del 
poble per als pròxims 20 anys. Ara és el 
moment de planificar-se per a un futur 
pròxim. 

Tampoc pareix que són temps bons 
per alguna part del món. M’agrada-
ria tindre unes paraules de solidaritat 
amb el poble d’Haití. No tenien prou 
amb la desesperada  si tuació econòmi-
ca, que ara la terra els ho ha arrabassat 
tot. Però allí estan, sí, soterrant als seus 
morts, però renaixent de les cendres 
com l’au fènix.

Però sempre són temps bons per 
aprendre, per reflexionar, i per a millo-
rar entre tots junts. Gràcies per la vos-
tra confiança en este equip de govern. 
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 27-07-09

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre modificació pressupostària número 
5 del pressupost de 2009.

• S’aprova, per unanimitat, la ratificació dels esta-
tuts del Consorci d’Aigües de la xarxa de submi-
nistrament del Camp de Morvedre.

•		 S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE per a instar l’Ajuntament de Faura que 
done suport i s’adherisca a la proposta de de-
claració institucional de les Societats Musicals 
de la Comunitat Valenciana com a bé d’Interés 
Cultural (BIC) de la Comunitat Valenciana, en la 
categoria de bé immaterial.

Sessió del 28-09-09

•		 S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre modificació pressupostària número 
6 del pressupost de 2009.

• S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcal-
dia sobre l’aprovació del conveni singular d’ac tua-
cions del Pla d’Inversions en Instal·lacions Esporti-
ves de gespa artificial de la Diputació Provincial de 
València.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre l’aprovació del conveni tipus de 
col·laboració entre la Generalitat Valenciana i 
l’Ajuntament de Faura per a l’elaboració del Pla 
d’actuació municipal enfront d’inundacions.

•		 Es rebutja, per huit vots en contra (els del PSPV-
PSOE) i tres a favor (els del PP), la proposició del 
PP d’instar el govern d’Espanya d’adoptar diver-
ses mesures econòmiques amb caràcter urgent i 
extraordinari per a l’exercici de 2010.

•		 Es rebutja, per huit vots en contra (els del PSPV-
PSOE) i tres a favor (els del PP), la proposició del 
PP d’instar l’Ajuntament de Faura a donar suport 
a la posició del Consell en el nou model de fi-
nançament autonòmic i sol·licitar al govern d’Es-
panya la modificació de determinats aspectes del 
model.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre l’aprovació de l’Ordenança regula-
dora dels usos i costums del medi rural.

Sessió del 26-10-09
•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcal-

dia sobre aprovació provisional de la modificació 
de les ordenances fiscals reguladores de les taxes 
per distribució d’aigua; per la instal·lació de llocs, 
casetes de venda i semblants situats en terrenys 
d’ús públic local; i per utilització privativa o apro-
fitament especial del domini públic local d’entra-
des de vehicles a través de les voreres.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia 
d’imposició i aprovació de l’ordenança fiscal re-
guladora de la taxa per aprofitament especial del 
domini públic local, a favor d’empreses explota-
dores de serveis de subministraments d’interés 
general.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia de supressió de la taxa per utilització pri-
vativa o aprofitament especial de domini públic 
local, per ocupació de subsòl, sòl i vol de la via 
pública.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcal-
dia d’imposició i aprovació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per ocupació del sòl, vol 
i subsòl de la via pública o terrenys d’ús públic 
local, per caixers automàtics.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre modificació de l’ordenança regula-
dora del servei de distribució domiciliària d’aigua 
potable.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcal-
dia sobre aprovació del conveni de col·laboració 
per a la gestió, liquidació i recaptació de l’impost 
sobre increment de valor dels terrenys de natu-
ralesa urbana entre l’Ajuntament de Faura i el 
registrador titular del Registre de la Propietat de 
Sagunt núm. 2.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP 
i PSPV-PSOE d’instar el Govern de la nació a 
rebaixar  l’impost sobre el valor afegit per als 
ajuntaments.

•		 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-
PSOE) i tres en contra (els del PP), la proposició 
del PSPV-PSOE d’instar l’Ajuntament de Faura 
perquè forme part de l’associació “Xarxa de ciu-
tats valencianes Ramón Llull”.

Sessió extraordinària del 04-11-09

•		 El Ple pren coneixement de la renúncia al càrrec 
de regidor de l’Ajuntament de José Ramón Ortiz 
Rey.
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Sessió del 30-11-09

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Faura 
al Pla Provincial de Serveis Informàtics 2010 – 
2011 (SERTIC).

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcal-
dia sobre l’adhesió al Sistema d’adquisició cen-
tralitzada de la Diputació Provincial de València.   

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre subscripció del pacte d’alcaldes.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre l’aprovació del text refós del Pla Ge-
neral d’Ordenació Urbana de Faura.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre delegació de competències del Ple 
en matèria de contractació administrativa.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE d’instar la Conselleria d’Educació perquè 
elabore el corresponent estudi i es cometa l’am-
pliació de l’escola infantil, “El Tabalet ” de Beni-
fairó de les Valls.

•		 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-
PSOE) i tres en contra (els del PP), la proposició 
del PSPV-PSOE de petició a la Generalitat Valen-
ciana i al Govern de l’Estat de diverses mesures 
de finançament local.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE d’instar diverses administracions a l’adop-
ció de mesures contra la violència de gènere.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP so-
bre l’adopció de mesures dirigides a recordar a 
les víctimes dels accidents de trànsit i conscien-
ciar els ciutadans en la seguretat viària.

Sessió del 21-12-09

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcal-
dia sobre l’adhesió de l’Ajuntament als principis  

continguts en la Carta de bones pràctiques en 
l’administració local i autonòmica.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre aprovació del Compte General cor-
responent a l’exercici 2008.

 
•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Al-

caldia sobre l’ingrés com a soci del Fons valencià 
per la solidaritat.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre declaració de reparació i reconeixe-
ment del poeta Miguel Hernández.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Al-
caldia sobre sol·licitud de la declaració de la Fira 
de Faura com a festa d’interés turístic local de la 
Comunitat Valenciana.

Sessió del 25-01-10

•		 S’aprova per unanimitat, la proposició de l’Alcal-
dia sobre l’aprovació inicial de l’Ordenança regu-
ladora de la reserva de la via pública per a en-
trada de vehicles a través de les voreres o espais 
públics.

•		 S’aprova per unanimitat, la proposició de l’Alcal-
dia sobre adhesió a l’acord marc de col·laboració 
subscrit entre la Federació Valenciana de Munici-
pis i Províncies, Conselleria de Justícia i Adminis-
tracions Públiques i les fiscalies de les Audiències 
Provincials de València, Castelló i Alacant per a 
la posada en marxa d’un programa de mediació 
en matèria d’intervenció socioeducativa amb me-
nors infractors.

•		 S’aprova amb set vots a favor (els del PSPV-
PSOE) i tres abstencions (les del PP), la proposició 
del PSPV-PSOE d’instar la Conselleria d’Educació 
perquè signe amb el Ministeri d’Educació el con-
veni del Programa Escola 2.0.

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

Sessió del 14-07-09
•		 S’acorda la cessió del pavelló multiús amb condi-

cions. 
•		 Es dóna compte de la proposta del Consell Esco-

lar sobre els dies de festa local del curs 2009/10: 
16, 17, 18 de març del 2010.

Sessió del 27-07-09
•		 S’acorda concedir les llicències urbanístiques 

següents : a S.A.T. El Roll 764, al Camí d’Uixó, 
exp. 28/09; a E. García, al carrer Santa Bàrba-
ra, núm. 3, exp. 29/09; a M.A. Escribá, al carrer 
Mestre Giner, núm. 1, exp. 30/09; a V. Amer, al 
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carrer 9 d’Octubre, núm. 12, exp. 31/09; a R.M. 
Ortiz, al carrer Mar, núm. 44, exp. 32/09; a A. 
Gálvez, al carrer Mestre Giner, núm. 26, exp. 
33/09; a M.F. Dobón, al carrer Esports, núm. 37, 
exp. 35/09; a R.V. Pedrós, al carrer Pizarro, núm. 
14, exp. 37/09; a A. Ponferrada, al carrer Major, 
núm. 13, exp. 38/09.

•		 S’acorda concedir una subvenció de 10 8 per 
xiquet, al Centre Excursionista la Vall de Segó, 
destinada al transport dels xiquets que van de 
campament al Mas de Noguera.

Sessió del 11-08-09
•		 S’acorden diferents aspectes d’organització so-

bre les Festes d’Agost, que es faran del 13 al 24 
d’agost. 

Sessió del 16-09-09
•		 S’acorda, vist el Pla d’actuació davant de la pan-

dèmia de grip A, de l’Ajuntament de Faura, de-
signar l’equip coordinador que s’encarregarà del 
seguiment i actualització del Pla, així com d’esta-
blir la resposta necessària segons la incidència o 
prevalença de la malaltia.

•		 S’acorda que s’estudie destinar parcialment o to-
talment, que el Fons d’Inversió Local del 2010, 
Pla E del Govern Estatal, a la construcció de l’es-
pai dels majors i d’un centre de dia.

Sessió del 28-09-09
•		 S’acorda concedir les llicències urbanístiques se-

güents: a C. Català, al carrer Major, núm. 75, 
exp. 34/09; a E. Cubells, al carrer Plus Ultra, 
núm. 24, exp. 36/09; Altura 17, S.L., al carrer 
Rei en Jaume, núm. 2-1-3, exp. 42/09; a M.M. 
Pardo, al carrer Cirilo Amorós, núm. 8 baix, 
exp. 44/09; a V. Haro, al carrer Major, núm. 74, 
exp. 45/09; a J. Pérez, al solar del carrer Blasco 
Ibáñez, núm. 28, exp. 46/09; a J.V. Albiach, al 
carrer Santa Bàrbara, núm. 63, exp. 47/09; a A. 
Mechó, al carrer Germanies, 38, exp. 48/09; a F. 
Gil, al carrer València, núm. 47, exp. 49/2009; 
a I. Bonet, al carrer Sant Joan, núm. 3-1, exp. 
50/09; a S. Arrando, al carrer Santa Bàrbara, 
núm. 46, exp. 53/09; a C. Llidó, al carrer Valèn-
cia, núm. 68 B, exp. 41/09; a S. Correcher i E. 
Ros, al carrer Canaleta, núm. 32, exp. 40/2009.

•		 S’acorda aprovar les normes d’ús perquè les as-
sociacions de Faura usen el Sistema d’informa-
ció ciutadana a través de missatge SMS que té 
l’Ajuntament de Faura. 

•		 S’acorda reintegrar l’import cobrat improcedent-
ment del rebut d’aigua potable a M. Salvador. 

Sessió del 06-10-09
•		 S’acorda concedir llicència urbanística a J.A. Con-

do mina, a la ronda Quémalo, núm. 3.
•		 S’acorda adherir-se al conveni de col·laboració 

educativa entre la Universitat Politècnica de Va-
lència i l’Ajuntament de Faura.

•		 Es felicita Josep Ribera per obtindre el Premi 
Pompeu Fabra de Gramàtica 2009.

Sessió del 26-10-09
•		 S’acorda designar la regidora Bàrbara Asensi Mar-

tí nez com a representant de l’Ajuntament de 
Faura, i com a suplent l’alcalde Antoni F. Gaspar 
Ramos en el Consell Escolar del CEIP Sant Vicent 
Ferrer.

•		 S’acorda procedir a la devolució de l’import de 
292,16 euros pagat per A. Cerezo per errors en 
el cobrament de la taxa de sequiatge del 2005 al 
2009.

•		 S’acorda concedir les llicències urbanístiques se-
güents: a C. Mateo, al carrer Major, núm. 9; a 
J.A. Pérez, al carrer Cirilo Amorós, núm. 24-26; 
a J. Colás, al carrer Mariano Benlliure, núm. 27; 
a M.D. Català, al carrer Major, núm. 75 A; a E. 
Pérez, al carrer Major, núm. 84; a S.J. García 
(Ruralcaixa), al carrer Mestre Rodrigo, núm. 3 
cantonada amb el carrer Joan Garcés.

Sessió del 9-11-09
•  S’acorda la col·laboració de l’Ajuntament per a 

la Formació en Centres de Treball dels alumnes 
de l’IES la Vall de Segó.

Sessió del 30-11-09
•		 Es denega la sol·licitud per a la instal·lació d’una 

atracció d’autoxoc del 27 de novembre al 8 de 
desembre, per no disposar del terreny adequat 
per a situar-la.

•		 Es denega la sol·licitud per a la instal·lació d’una 
parada de pesca mecànica del 27 de novembre 
al 8 de desembre, per no disposar del terreny 
adequat per a situar-la.

•		 Es dóna compte dels guanyadors del concurs de 
fotografia “Faura en Festes”.  

•	 S’acorda concedir les llicències urbanístiques 
se güents: a J.A. Pérez, al carrer Cirilo Amorós, 
núm. 24-26; a A. Marco, al carrer Joan Garcés, 
núm. 13; a C. Mateo, al carrer Major, núm. 9; 
a M. Ramón, al carrer Cervantes, núm. 17; a R. 
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Pérez, al carrer Major, núm. 31; i a A. Forner, al 
carrer 9 d’Octubre, núm. 17.

Sessió del 21-12-09
•		 S’aprova el projecte de l’obra “Ampliació de la 

Ronda Quémalo i construcció de carrer per a joc 
de pilota.

•		 S’acorda adherir-se a la Xarxa de Ciutats Valen-
cianes Ramon Llull.

•		 S’acorda concedir les llicències urbanístiques se-
güents: a J.V. Garcés, al carrer Cavallers, núm. 
19; a J. Rosario, al carrer Mestre Rodrigo, núm. 
5, 3, 9; a V. Cabo, a l’atzucac de la Bassa; a J.A. 
Pozo, al carrer Blasco Ibáñez, núm. 19; a M.J. 
Navarro, al carrer Cirilo Amorós, núm. 7; a J. Ál-
varez, al carrer Sagrada Família, núm. 9.

Sessió del 13-01-10
•		 Es dona compte de la proposta de la Conselleria 

d’Educació sobre la habilitació de dues unitats 
d’educació infantil per al curs escolar 2010/2011 
del Col·legi Sant Vicent Ferrer.

•		 S’aprova el reglament de règim intern del Taller 
d’ocupació que regula les condicions de treball 
dels alumnes. 

•		 S’acorda concedir una subvenció de 9 8 per 
alumne, al Col·legi Sant Vicent Ferrer per als 

alumnes de 3r i 4t de primària per a una activitat 
extraescolar.

Sessió del 25-01-10
•		 S’acorda sol·licitar la inclusió en el Fons Estatal 

per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local de l’obra 
“Espais dels majors”. 

•		 S’acorda sol·licitar la inclusió en el Fons Estatal 
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local del pro-
grama de neteja i manteniment del Col·legi Sant 
Vicent Ferrer. 

•		 S’acorda sol·licitar a la Conselleria d’Educa-
ció una subvenció per al desenvolupament de 
l’activitat de Formació Permanent de Persones 
Adultes .

•		 S’acorda concedir les llicències urbanístiques se-
güents: a Hornos Canet, SL, al carrer Plus Ultra, 
núm. 18, exp. 51/09; a J.V Pérez, al carrer Major, 
núm. 14, exp. 62/09; a C. Fernández, al carrer 
del Mar, núm. 15, exp. 71/09; a M. Bujaldón, al 
carrer València, núm. 7, exp. 72/09; a F. Beltrán, 
al carrer La Volta, núm. 12, exp. 73/09; i a J. Ro-
sario, al carrer Plus Ultra, núm. 7, exp. 75/09.

•		 S’acorda reservar i senyalar una plaça d’estacio-
nament per a minusvàlids, al carrer del Mar.

•		 S’acorden els nomenaments dels vocals propie-
tari i suplent de la Junta d’Aigües de la Font de 
Quart de les Valls.

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

•		 La de 26 de juny, de sol·licitud d’ajudes per al 
desenvolupament del programa Ruralter-Paisat-
ge de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació per a la “Recuperació integral del nucli 
antic”.

•		 La de 29 de juny, de sol·licitud de subvenció al 
Servei Valencià d’Ocupació i Formació, SERVEF 
per al desenrotllament dels Tallers de Formació 
per a la Contractació, durant l’exercici 2009.

•		 La de 2 de juliol, d’aprovació de la liquidació 
de l’ICIO a ENAGAS, S.A., per a executar les     
obres de “Duplicació del gasoducte Tivisa-Pater-
na. Tram 3”.

•		 Les de 2 de juliol, 11 i 21 d’agost, d’atorgament 
de llicència d’ocupació de la via pública per 
a la instal·lació de taules, cadires i parasols 
al bar Conchín, al carrer Sant Joan, 7; al bar 
Entre  Amics, al carrer Rei en Jaume, 8; al bar 

l’Avinguda, al carrer Major, 90; a la pizzeria 
Risco , al carrer Santa Bàrbara, 53; al bar Raval, 
al carrer Mestre Giner, 12; al bar La Rodana, al 
carrer Colom, 42; i al bar pizzeria Al’Dente, al 
carrer Cervantes, 28, respectivament.

•		 Les de 9 de juliol i 14 de juliol, sobre el recurs 
contenciós administratiu núm. 315/2009.

•		 La de 15 de juliol, de constitució d’una borsa de 
treball per a “La Roda 2009”.

•		 La de 15 de juliol, d’aprovació de les obres de 
“Substitució de la xarxa de sanejament i defensa 
contra avingudes”.

•		 La de 15 de juliol, d’aprovació de les obres 
“Desperfectes per pluges en la zona del pou de 
l’aigua potable”.

•		 La de 17 de juliol, de sol·licitud de subvenció a 
la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació per 
fer obres al mercat municipal.
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•		 Les de 22 de juliol, 17 de setembre i 9 de no-
vembre, de concessió de llicència de segona 
ocupació a V. Campos, al carrer Mar, 36; a F. 
González, al carrer doctor Palanca, 8; i a M.A. 
Gabarri, al carrer Joan Garcés, núm. 7-1-4, res-
pec tivament. 

•		 Les de 23 de juliol, 13 de novembre i 16 de de-
sembre, de concessió de targetes d’estacionament 
per a persones amb mobilitat reduïda.

•		 Les de 24 de juliol, 16 d’octubre i 19 de novem-
bre, d’iniciació de procediments sancionadors per 
infracció de l’art. 34.3B de Llei de residus.

•		 Les de 24 de juliol i 21 de setembre, de sanció per 
infracció de l’art. 12.2 de la Llei 4/1994, de 8 de 
juliol, sobre protecció d’animals de companyia.

•		 Les de 24 de juliol, 20 d’agost, 22 de setembre, 
20 d’octubre i 20 de novembre, d’aprovació dels 
certificats números 3, 4, 5, 6 i 7, de l’obra “Ur-
banització del Parc la Rodana”, respectivament.

•		 Les de 13 i 14 d’agost, d’aprovació del projecte 
i de l’expedient de contractació, respectivament, 
de l’obra “Repavimentació i reparació de diferents 
vies urbanes del municipi”, inclosa al PPOS 2009.

•		 Les de 14 d’agost, 14 de setembre, 6 i 7 d’oc-
tubre i 16 de desembre, d’aprovació de les liqui-
dacions de les plusvàlues 88 al 111.

•		 La de 20 d’agost, d’incoació d’expedient de la 
restauració de legalitat urbanística a l’immoble 
del carrer València, núm. 68.

•		 Les de 10 i 15 de setembre i 27 de novembre, 
de concessió de passos de vehicles a la ronda Di-
putació, s/n; al carrer Pizarro, núm. 9-1; al carrer 
Santa Bàrbara, núm. 46; al carrer Mestre Giner, 
núm. 33; i al carrer Miguel de Cervantes, núm. 
67, respectivament.  

•		 Les de 10 de setembre i 27 d’octubre, de con-
cessió de llicències de primera ocupació a C. Du-
ran, al carrer Miguel de Cervantes, núm. 26-2; a 
M.J. García, al carrer Joaquim Rodrigo, núm. 22; 

a A. Queralt, al carrer 9 d’octubre núm. 22; i a 
C. Martínez, al carrer València, núm. 66, respec-
tivament.

•		 Les de 14, 15, 28 i 29 de setembre, 19 de no-
vembre i 9 de desembre, d’incoació d’expedients 
sancionadors per infracció de l’article 53 de la 
Llei de seguretat vial.

•		 Les de 15 i 25 de setembre i 15 de desem-
bre, d’incoació d’expedients sancionadors per 
infracció  de l’article 94.2 del Reglament General 
de Circulació.

•		 La de 22 de setembre, de signar conveni singular 
amb la Diputació de València, per al finançament 
i execució de les obres de “Substitució i millora 
de la xarxa de sanejament i defensa contra avin-
gudes en la zona del Raval”.

•		 Les de 22 de setembre i 27 d’octubre, d’adju di-
cació provisional i definitiva, respectivament, de 
l’obra “Repavimentació i reparació de di ferents 
vies urbanes del municipi”, a Asfaltos Vilar, S.A.

•		 Les de 6 i 7 d’octubre, d’inici del procediment 
d’adjudicació i d’aprovació de l’expedient de 
contractació, respectivament, de l’obra “Substi-
tució de la xarxa d’aigua potable als carrers del 
Mar i Blasco Ibáñez,” inclosa al PAP 2009.

•		 La de 7 d’octubre, de sol·licitud d’ajudes a la 
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
per al projecte “Millora permanent del camí 
Rodana” .

•		 Les de 14 d’octubre i 13 de novembre, d’apro-
vació del projecte, inici del procediment d’ad-
ju dicació i aprovació de l’expedient de con-
trac tació, respectivament, de l’obra “Reforma 
d’en  llu menat exterior en tres sectors del municipi 
(carrers 9 d’octubre, Ronda Rodana, Ronda Qué-
malo, Cavallers, Palanca, Major, Santa Bàrbara i 
adjacents)” inclosa en el Pla Especial de suport a 
la inversió productiva en municipis de la Comu-
nitat Valenciana.

Nevada del 8 de gener de 2010
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•		 Les de 14 d’octubre i 13 de novembre, d’apro-

vació del projecte, inici del procediment d’adju-
dicació   i aprovació de l’expedient de contractació, 
respectivament, de l’obra “Substitució de la xarxa 
d’aigua potable en la zona de Raval (carrers  dels 
Esports, Germanies i nou d’octubre)”, inclosa  en 
el Pla Especial de suport a la inversió productiva 
en municipis de la Comunitat Valenciana. 

•		 Les de 16 d’octubre i 19 de novembre, d’iniciació 
d’expedients sancionadors per infracció de l’arti-
cle 34.3B de la Llei de residus.

•		 Les de 20 d’octubre, 19 de novembre i 23 de 
desembre, d’apro vació dels certificats números 
1, 2 i 3, de l’obra “Des perfectes per pluges en la 
zona del Pou d’Aigua Potable”, respectivament.

•		 Les de 20 d’octubre, 19 de novembre i 23 de 
desembre, d’aprovació dels certificats números 
1, 2 i 3, de l’obra “Substitució i millora de la xar-
xa de sanejament i defensa contra avingudes”, 
respectivament .  

•		 La de 26 d’octubre, de nomenament com a fun-
cionari de carrera en el lloc de treball d’auxiliar 
de la policia local a José Carrillo León.

•		 Les de 28 i 30 d’octubre, d’adjudicació provisio-
nal i definitiva, respectivament, de l’obra “Subs-
titució de la xarxa d’aigua potable als carrers del 
Mar i Blasco Ibáñez”, a Ferruses, S.L.

•		 Les de 2 de novembre, de concessions de llicèn-
cies de primera ocupació a Sercam-1, S.L., al 
carrer Miguel de Cervantes, números 69A-B-1; 
69A-B-2; 69A-1-3; 69A-14; 69A-1-5; 69A-2-6; 
69A-2-7; i 69A-2-8. 

•		 Les de 2 i 30 de novembre, d’execució d’obres 
de reparació a les façanes, per perill de des-
prendiment, dels immobles situats als carrers 
Dr. Palanca , núm. 6 i Major, núm. 26, respec-
tivament. 

•		 Les de 9 de novembre, de concessions de lli-
cències de segona ocupació a Construcciones y 
Promociones  Salesco 2007, S.L., al carrer Joa-
quim Rodrigo, números 18-1-1; 18-1-2; 18-2-3; 
18-2-4; 18-2-5, i 18-3-6.

•		 La de 17 de novembre, de sol·licitud d’ajudes a 
l’INEM per al projecte “Treballs agraris al parc 
urbà de la Rodana”.

•		 La de 20 de novembre, de sol·licitud d’inclusió 
de l’obra “Soterrament contenidors i millora pla-
cetes AMICS. Fase 1” al PPOS 2010.

•		 La de 20 de novembre, de sol·licitud del cabal 
del metre cúbic necessari per a Faura al Consorci 
d’Aigües de Sagunt.

•		 La de 23 de novembre, d’aprovació inicial del 
“Programa de Paisatge de l’eix principal de Faura 
(Carrer Major-Santa Bárbara )”.

•		 La de 24 de novembre, de redacció del projecte 
d’obres d’ampliació de la ronda Quémalo i cons-
trucció de carrer per a joc de pilota.

•		 La de 17 de desembre, d’adjudicació provisional 
de l’obra “Reforma d’enllumenament exterior en 
tres sectors del municipi”, a Instal·lacions elèctri-
ques i telefonia Albiach-Rodríguez, SL.

•		 La de 18 de desembre, d’adjudicació provisional 
de l’obra “Substitució de la xarxa d’aigua pota-
ble en la zona del Raval”, a Asfaltos Vilar, S.A.

NOTA:  En el Ple extraordinari del 4 de novembre es va formalitzar oficialment la renúncia voluntària com a 
regidor de José Ramón Ortiz Rey. El seu lloc ha estat ocupat per Magalia Martínez Serra. Des d’ací 
donem la benvinguda a la nova regidora, i desitjem el millor per a l’exregidor.

ÒRGANS CONSULTIUS

•		 Audiència pública, del 9 de juliol, als diferents 
bars del poble sobre la normativa a complir per 
l’ocupació de la via pública a l’estiu.

•		 Audiència pública, del 9 de juliol, al veïnat dels 
carrers de Germanies i Esports sobre les obres de 
millora a la xarxa d’aigua i a l’enllumenat públic 
que s’hi faran.

•		 Audiència pública, del 9 de juliol, al veïnat de la 

ronda Quémalo sobre els diferents projectes i in-
tervencions que s’hi faran.

•		 El Fòrum de Participació Ciutadana de l’Agenda 
21 s’ha reunit els dies 11 de juny, 7 de juliol, 28 
d’octubre, 11 i 25 de novembre, 16 de desembre 
i 13 de gener per a estudiar, debatre i aprovar 
el Pla d’Acció Ambiental, que presentaran a 
l’Ajuntament per a la seua aprovació.
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Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)

Fa més de 2.000 anys que Juli Cèsar va dir 
allò de “la dona del cèsar no sols ha de ser 

honesta, sinó a més paréixer-ho”, però pel que 
sembla no pareix que esta frase desperte espe-
cial entusiasme entre els dirigents del PP de la 
Comunitat Valenciana, que no pareixen neces-
sitar aparentar honestedat. Més prompte pa-
reix el contrari i probablement són el que parei-
xen. No entenen que ningú puga demanar-los 
explicacions per les seues accions o que hagen 
de justificar-les. Viuen en la creença d’estar co-
berts per un mantell d’impunitat, i la veritat és 
que en molts moments pareix que tinguen raó. 

Només així s’entén que Francisco Camps 
estiga imputat per rebre regals d’uns personat-
ges d’aires mafiosos que han fet del suborn i 
la corrupció la seua forma de vida; només així 
s’entén que existisquen clares evidències de la 
implicació dels més alts dirigents del PP i del 
govern de la Comunitat Valenciana en esta 
trama per a finançar il·legalment el seu partit 
amb els diners dels nostres impostos; només 
així s’entén que diversos consellers i els presi-
dents de les diputacions de Castelló i València 
tinguen problemes amb la Justícia; només així 
s’entén que es nomene conseller d’una deter-
minada matèria a algú amb estrets vincles fami-
liars amb empreses adjudicatàries d’eixa Con-
selleria; només així s’entén que el Sr. Camps 
haja mentit al Parlament i a tots els valencians. 
I sobretot, només així s’entén que a pesar de 
tot pretenguen fer creure que ací no passa res. 
És clar que d’alguna cosa ha de servir que qui 
haja de jutjar-te siga “molt més que amic”.

 Dir que els regals a Camps eren simples 
i innocents regals de cortesia, resulta tan 
vergonyós com sentir que el conseller d’Edu-
cació rebutja els ordinadors perquè provo-
quen miopia . Pareix que només al jutge-amic 
se li es capa la diferència entre el regal d’unes 
mongetes agraïdes  per una subvenció per a 
reformar una residència d’ancians, i el regal 
d’una banda de pocavergonyes que només 

busquen assegurar-se l’obtenció 
de contractes multimilionaris. 

Els senyors Camps, Rambla, Fa-
bra, Cotino, Serafín Castellanos, 
Font de Mora etc., etc., etc., tots 
ells referents morals d’ells matei-
xos, continuen sense dimitir i mi-
rant cap a un altre costat, amb 
l’esperança que el cessament de 
Ricardo Costa siga suficient per a emmudir-
nos. No obstant això, és més que probable que 
finalment algun, alguns o tots estos personat-
ges hagen d’anar-se’n per la porta de darrere.

Però a pesar d’esta realitat tan fosca no 
hem de caure en el desànim i la resignació. 
Hem d’obrir les portes a l’esperança i a l’aire 
fresc. La societat valenciana ha de reprendre la 
iniciativa i comprendre que hi ha una altra for-
ma de fer política. 

Hem de promoure decididament els interes-
sos a mitjà i llarg termini de la majoria, enfront 
del benefici a curt termini per a uns pocs. Dir 
sí a esdeveniments importants, però conscients 
que el glamur i les grans festes de gent “pija” 
no poden hipotecar futures inversions de ma-
jor prioritat. Cal donar suport fermament a les 
nostres empreses, però sense tornar a caure 
en l’error de jugar-s’ho-ho tot a una sola car-
ta. Necessitem tornar a creure en la importàn-
cia de la sanitat i l’educació públiques com a 
model de servei de qualitat a l’abast de tots i 
no com a model de negoci. Necessitem saber 
que quan les coses es torcen, la solidaritat pot 
deixar de ser una utopia i convertir-se en rea-
litat, i també necessitem saber que els nostres 
governants destinaran tots els mitjans possibles 
a ajudar els més afectats, encara que hàgem 
d’aguantar que qualsevol banquer, amb un sou 
de quatre milions d’euros al mes, demane con-
tenció de la despesa i austeritat, per als altres, 
és clar.   

www.pspv-psoe.net/faura 

GRUP SOCIALISTA DE FAURA
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En el BIM d’abril-08 en el full que ens toca, 
com en este, anunciàvem l’adhesió als plans 

provincials inclosos en el programa SONA 
LA DIPU. Exactament féiem referència com 
pla estrela  a la gespa del camp de futbol. Ho 
portàvem     en el nostre programa i a més era 
un compromís adquirit amb alguns pares de 
jugadors. 

Ja en eixe mateix BIM en el full de l’alcal-
de ens contestava al nostre escrit, cosa que és 
prou habitual, insinuant que no tindríem els di-
ners per a la gespa. Les paraules exactes deien 
la Generalitat Valenciana no tè diners per a la 
gespa. Almenys no per a Faura. Després hem 
tingut alguna referència més als diners que ens 
costaria, etc. Per la nostra part no sabem i per 
tant no podem dir quan ens tocarà per torn, ni 
tots els camps ni totes les obres es poden fer 
al mateix temps però si que pareix que quan la 
Diputació, igual que qualsevol organisme, pro-
posa algun pla a què t’adherixes resulta que el 
pla acaba executant-se. 

Doncs bé en este ple del 28 de setembre 
del 2009 aprovem per unanimitat l’atorgament 
per part de la Diputacio Provincial de València 
a l’Ajuntament de Faura d’un prestec de fins a 
dos-cents vint mil euros (220.000 9) per a la 
gespa artificial. Quantitat que es pagarà en cinc 
anualitats de 44.000 9, assumible pel nostre 
pressupost. Pel que pareix que si tindrem gespa 
artificial en el camp de futbol. Estarem atents a 
l’escrit de l’alcalde.

Com sempre fem menció de les proposi-
cions. En el mes de Juliol no presentem cap. 
Agost és inhàbil. I al setembre presentem dos. 
Una sobre finançament local i una altra sobre 
finançament autonòmic. Les dos rebutjades 
amb els vots en contra del PSPV.

Donarem uns xicotets apunts sobre el finan-
çament, sense anime que parega una classe ja 
que no som els que per a donar-la, encara que 
alguns puguen donar-la en dos vesprades. En 
finançament autonòmic la comunitat ha passat  
d’un dèficit en 2006 de 225 9 per habitant a 
augmentar eixa diferència negativa a 240 9 en 
2007.

Resulta tan evident la situació de greu-
ge respecte a les altres comunitats que inclús 
el PSOE ha hagut de reconéixer que el model 

Grup Municipal del Partit Popular (PP) actual , que ve de molts anys, és 
injust. De totes maneres amb 
reconeixement o sense estem 
situats en l’última posició en 
el finançament per capita.

Hui sabem que de les més 
de 100 reunions mantingudes per a negociar el 
nou model de finançament, a la Comunitat Va-
lenciana només se l’ha cridat en 3 ocasions. Es 
pot suposar que s’ha actuat igual amb totes les 
altres comunitats, però clar tots hem estat pen-
dent de què passava amb el vistiplau d’algun 
partit minoritari que s’ha jactat d’haver aconse-
guit un gran acord per a la seua comunitat, des-
prés de plantar cara al govern. Així, quan s’ha 
tancat la negociació, s’ha traslladat a la resta els 
acords perquè senzillament ho prenguen.

Per posar xifres, en principi la Comunitat 
Valenciana rebrà 1.300 milions de 9 del nou 
model de finançament. Mentres que la quanti-
tat a rebre si es tingueren en compte supòsits 
semblants a què s’apliquen a Catalunya i An-
dalusia, serien 2.400 milions de 9. Eixos supò-
sits són els nostres rius, metres, tramvies, carre-
teres, etc. Tampoc es contempla el sobregasto 
de 200 milions d’euros anuals dels desplaçats 
espanyols que utilitzen la sanitat valenciana i 
que el govern només compensa amb 4 milions 
de 9. Resulta evident el malestar expressat pel 
govern valencià.

Com podeu comprovar este BIM s’estira 
amb el tercer i Quart trimestre de l’any 2009. 
Així que posarem les proposicions correspo-
nents. A l’octubre tenim una demanant al Go-
vern Central la rebaixa de l’IVA per als ajun-
taments. Esta la fem conjunta els dos partits. 
Unanimitat.

Al novembre una relativa a l’adopció de 
mesures dirigides a recordar a les victimes dels 
accidents de trafique. També unanimitat. I al 
desembre no presentem cap.

Només ens queda agrair a Jose Ramon Ortiz 
el seu dedicació al càrrec de regidor, exercit al 
llarg d’estos anys amb gran encert. De la matei-
xa manera felicitem a Michela Martinez per la 
seua incorporació com a regidora a este grup. 

Una salutació a tots i desitjar-vos un bon 
any 2010.

Ê GRUP POPULAR DE FAURA
www.myblog.es/ppfaura
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◆ J U L I O L ◆

TALLER DE VIDREDEL 29 DE JUNY AL 31 DE JULIOL, 
ESCOLA D’ESTIU 

Uns 60 xiquets, d’entre 4 i 13 anys van gaudir 
de l’Escola d’Estiu, una de les activitats més es-
perades pels més menuts. El tema d’enguany 
va ser l’aigua. Una de les excursions programa-
des va ser la ruta de l’aigua. Un itinerari que 
combinà natura i cultura.

◆ A G O S T ◆

8 D’AGOST,
CICLE DE MÚSICA 

Es va fer la cloenda de la segona edi-
ció del Cicle de Música Valenciana i de 
Cambra Vicent Garcés, a la plaça de 
l’Hostal. El Cicle es va gestar durant 
els actes commemoratius del centenari 
del naixement del compositor Vicent 
Garcés. El que va començar essent uns 
pocs concerts aïllats inclosos en dife-
rents programa cions culturals al llarg 
de l’any es va constituir en un Cicle. 
El director musical del Cicle és Robert 
Ferrer, i compta amb el suport de l’Ins-
titut Valencià de la Música

Durant el mes de juliol una vintena de persones 
van aprendre l’art de decorar el vidre. El curs va 
ser impartit per Elisa Ballester. 
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ACTIVITATS ESPORTIVES

Com ja va sent habitual des de fa molts anys, 
les setmanes prèvies a festes acullen diverses 
competicions esportives. Enguany hem pogut 
gaudir de sengles torneigs de futbet, frontenis 
i pilota.
En el primer cas van ser 11 els equips que van 
competir, i disputaren la final els de “Gascó i 
Broch” i “Emboladors de les Valls”, que gua-
nyaren estos últims. En frontenis, amb 12 pa-
relles participants, van ser Luis San Francisco i 
Martín els que es van imposar en la final a la 
parella formada per Vicent Montañana i Jorge. 
El torneig de pilota és va disputar en dues cate-
gories: aficionats i cadets; en la primera, Quart 

és va imposar en la final a Benavites, mentre 
que en cadets va ser Benavites qui va acabar 
emportant-se el trofeu en véncer a l’equip de 
Faura. 
Estos torneigs han sigut el complement als cur-
sos de natació, i de la resta d’activitats aquàti-
ques, desenrotllades en la piscina entre el 23 
de juny i el 13 d’agost. Més de 200 xiquets i 
adults han participat en estos cursos.
Respecte a la piscina, este estiu s’ha ampliat 
el calendari d’obertura allargant-lo fins a finals 
d’agost; a més, hem comptat amb connexió 
wi-fi gratuïta. Creiem que l’experiència ha sigut 
positiva i ben acollida pels usuaris, i cal repetir-
la en els pròxims anys.

DEL 13 AL 24 D’AGOST, FESTES

L’organització de les festes d’enguany compta-
va amb unes circumstàncies que no invitaven a 
ser especialment optimistes. A la crisi econòmi-
ca calia afegir-hi que el calendari ens regalava 
unes festes un tant més llargues de l’habitual i 
amb més dies per programar actes. Però al final 
tots els nuvolots van desaparéixer i hem viscut 
unes de les festes amb major participació dels 
últims anys. Pocs recordaran tanta gent partici-
pant en la cavalcada, concurs de paelles, sopar 
popular, etc. I pocs podien imaginar l’enorme 
èxit del retorn de les vaques en plaça.

Felicitem la Comissió de Festes per no haver per-
dut en cap moment la confiança i el convenci-
ment de l’èxit, i felicitem-nos tots perquè al final 
més de mil cases de Faura hem aportat vo-
luntàriament la quota i hem sabut posar bona 
cara al mal temps. Sens dubte, la nostra respos-
ta ha sigut la millor cosa de les Festes 2009.
El passat dijous 5 de novembre es va fer la reu-
nió informativa de les festes 2009 i es van pre-
sentar els festers del 2010. 
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        DESPESES       INGRESSOS
Bous 9.600,00 Quotes 49.400,00
Assegurances, ambulàncies i permisos 12.400,00 Propaganda llibret 5.460,00
Vaques, cadafals i xarangues 7.200,00 Venda camisetes 600,00
Altres despeses taurines 6.110,00 Rifes, loteries i altres 18.841,00
Orquestres 25.200,00 Venda de carn 1.700,00
Banda de música 6.300,00 Cadafals 3.900,00
Pirotècnia 4.000,00 Ajuntament 5.850,00
Despeses festa dia 15 1.000,00 Interessos 126,09
Premis cavalcada i ral·li 700,00
Berenar 3a edat i sopar popular 1.750,00
Altres activitats 1.283,50
Llibret de festes i cartells 3.420,00
Camisetes 945,00 Total ingressos 85.877,09
Despeses comissió de festes 5.000,00
Total despeses 84.908,50 Superàvit 968,59
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◆ S E T E M B R E ◆

13 DE SETEMBRE,
PREMI DE LA FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA

L’Ajuntament de Faura va rebre el Premi “25 
aniversari de la Federació de Pilota Valenciana” 
per la contribució a la promoció de l’esport de 
cavallers i per la bona organització de les finals 
autonòmiques de galotxa del Trofeu El Corte 
Inglés. L’entrega del Premi es va fer a la plaça 
de l’Ajuntament de València el Dia de la Pilota. 
D’altra banda, els escolars del Col·legi Sant Vi-
cent Ferrer van participar al projecte educatiu 
“Pilota a l’Escola 2009” de la Federació de Pilo-
ta Valenciana.

◆ O C T U B R E ◆

3 D’OCTUBRE,
PRESENTACIÓ FALLERA MAJOR 

L’Associació Cultural Falla Vila de Faura va fer la presentació de Rosa Badía Pérez com a fallera ma-
jor i la cort d’honor, al parc de la Canaleta. La proclamació va ser el 13 de setembre. L’acte comptà 
amb la presència de les falleres majors de la comarca i les respectives corts d’honor.
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9 D’OCTUBRE, DIADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

L’Ajuntament va programar una sèrie d’acti-
vitats per recordar i commemorar la data en 
què Jaume I va crear els furs i nasqué el po-
ble valencià. Els més menuts van gaudir d’un 
circuit de jocs tradicionals, un contacontes ple 
d’humor amb situacions còmiques, absurdes i 

16 D’OCTUBRE, 25é ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS

L’Associació de Jubilats i Pensionistes va celebrar el 25é aniversari amb un dinar al restaurant El Ce-
ller. L’entitat es va crear l’any 1983 amb l’objectiu d’agrupar els jubilats i pensionistes, fomentar la 
solidaritat i l’esplai per al temps lliure. L’Associació té al voltant de 350 socis.

desbaratades amb el rei Jaume I com a prota-
gonista i un campionat de pilota d’escoles de la 
comarca. Els aficionats a la pilota també gau-
diren de l’exposició “Joc de pilota valenciana” 
de l’autor valencià Ferran Capilla Rubio a la 
biblioteca . 

3 D’OCTUBRE, PRESENTACIÓ EQUIPS DE FUTBOL

El dissabte 3 d’octubre el camp municipal de futbol va acollir la presentació dels diferents equips 
que componen el Faura C.F. En total seran més de 150 xiquets els que, en les diferents categories, 
defenguen els colors del club. Com a novetat important per a enguany, assenyalem la formació 
d’un equip cadet, categoria en què no va haver-hi representació la temporada anterior. Esperem 
que els renovats colors de les samarretes s’acompanyen de renovats ànims.

23 i 24 D’OCTUBRE,
FIRA A MASSIAC

Una delegació de Faura viatjà a Massiac a la 
Fira del Palhàs. Taronges i oli de la nostra co-
marca foren els productes, que pràcticament 
s’esgotaren només arribar, amb què Faura es-
tigué present en aquesta Fira que anualment 

visiten milers de persones al poble agermanat.
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24 D’OCTUBRE, L’ESCOLA DE DANSES A BURGOS

L’Escola de danses de Faura va actuar al Teatre Principal de Burgos després d’estar convidada a la 
“XXI Muestra de Danzantes y Danzadores” per la Diputació de Burgos, delectant al públic burgalés 
amb el ball de nanos, la mangrana, el ball de l’Arenilla d’Algar del Palància i el ball de plaça de 
Faura. Per als organitzadors de la mostra, l’Escola de Danses de Faura és hereva dels grups que al 
llarg de tot el segle XVIII, van participar en la processó del Corpus de Burgos procedents del Regne 
de València.

◆ D E S E M B R E ◆
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◆ D E S E M B R E ◆
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◆ F E B R E R ◆

7 DE FEBRER, DIA DE L’ARBRE 
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BREUS

L’Ajuntament estrena nova web. La remodelació ha consistit en un canvi d’imatge més moderna, 
més atractiva, més dinàmica, amb més continguts i més serveis. Aquesta remodelació responia al 
nostre compromís de modificar-la i millorar-la, dins de les nostres possibilitats per tindre una web 
actual, útil i accessible. 
Una de les novetats és la incorporació de centenars de fotografies que formen part de l’arxiu de 
l’Ajuntament. El poble, les festes, les activitats culturals, educatives, o les diferents instal·lacions. 
Destaquem en especial la galeria de fotos antigues, un viatge en el temps i en el record del nostre 
poble i dels nostres avantpassats.
 

NOVA IMATGE WEB

GESPA ARTIFICIAL EN EL CAMP DE FUTBOL

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

La web ha posat en marxa un nou servei, la secció Contacta’ns,
un espai interactiu que us permet traslladar les queixes, 
les inquietuds, i els suggeriments.
Des de la secció de Contacta’ns també podeu donar-vos d’alta
en el servei d’informació ciutadana via SMS. 

Per fi, passats uns quants mesos d’in-
certesa ha sigut possible aprovar la 
firma  del conveni entre l’Ajuntament 
i la Diputació per al cofinançament i la 
instal·lació de gespa artificial al camp 
de futbol. El retard i els dubtes han si-
gut deguts al fet que en un principi la 
Diputació va presentar un Pla que era 
totalment inacceptable per l’elevat cost. 
L’evidència que açò era així i les quei-
xes des de diversos àmbits, van por-
tar a la Diputació a rectificar, retirant 
aquell primer Pla i presentant-ne un de 
més ajustat a la realitat i necessitats dels 
ajuntaments. 
La firma d’este conveni permetrà que en els pròxims mesos els quasi 200 xiquets que componen 
l’escola de futbol de Faura vegen complida una de les seues demandes més anhelades.
Un municipi de les característiques de Faura únicament pot escometre un projecte com este si 
compta amb la col·laboració d’una altra administració. Esta oportunitat s’ha presentat ara amb el 
Pla de la corporació provincial, i Faura no havia de deixar-la passar, però tot i així l’esforç econòmic 
a realitzar és important, per això esperem que el respecte i bon ús de les instal·lacions imperen 
sempre, només així serà possible emprendre unes altres de noves o escometre millores en les ja 
existents. 
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ASSOCIACIONS I SISTEMA D’INFORMACIÓ SMS
L’Ajuntament ha aprovat posar a disposició de les associacions de Faura 
el Sistema Municipal d’Informació Ciutadana a través de missatges SMS. 
L’ús d’este sistema tindrà unes limitacions i es regirà per unes normes ja 
aprovades per la Junta de Govern Local.
Esta mesura suposa que quan una associació vulga com informar 
els seus associats o comunicar-s’hi o amb la població en general, po-
drà fer-ho d’una manera ràpida i gratuïta per mitjà del sistema SMS de 
l’Ajuntament .
Tal com s’establix en les normes d’ús, no podrà utilitzar-se este servei per 
a enviar missatges de caràcter polític, religiós, publicitari o que puguen 
resultar ofensius per a terceres persones. A més, l’associació usuària  
aportarà, la primera vegada que utilitze el sistema, la llista amb els noms 
i els telèfons de les persones destinatàries del missatge.

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL ENFRONT D’INUNDACIONS

Faura prompte disposarà d’un Pla d’actuació enfront d’inundacions, per a això el Ple de l’Ajunta-
ment del dia 28 de setembre va aprovar la firma d’un conveni amb la Conselleria de Governació. 
Per mitjà d’este conveni, personal de la Conselleria prestarà suport tècnic i assessorament per a 
l’elaboració i redacció del Pla.
Els objectius del Pla són: fer una anàlisi de riscos, identificar-los i avaluar-los, i preveure l’estructura 
organitzativa i l’operativa per a la intervenció en emergències per inundacions. Tot això a fi d’acon-
seguir la màxima protecció per a les persones, els béns i el medi ambient que puguen resultar afec-
tats per les conseqüències de les inundacions.
Per altra banda, i per evitar els problemes d’inundacions a la part baixa del poble, sobretot al carrer 
Cavallers, s’ha fet una intervenció al creuament del carrer Cervantes amb el carrer Ma riano Benlliu-
re, i està previst fer-ne una altra a l’altura de la plaça d’Almorig.
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A finals de l’estiu es van fer una sèrie de millo-
res al pou i dipòsit d’aigües potables consistents, 
entre altres, en el tancament del perímetre, reno-
vació de les malles de protecció de les finestres, 
canalització del cablejat elèctric i reparacions en 
l’accés interior. 
Però no han sigut estes les úniques millores en 
el cicle integral de l’aigua, ja que des del mes de 
novembre estan executant-se noves obres. En 
esta ocasió es tracta d’una actuació al carrer Ma-
riano Benlliure i una altra en els carrers del Mar, 
Blasco Ibáñez i adjacents. La primera ja finalitza-
da, ha tingut una triple finalitat: substitució de la 
xarxa del clavegueram, l’estat del qual originava 
múltiples problemes; substitució del tram de ca-
nonada d’aigua que encara era de fibrociment i 
construcció d’una canaleta enreixada que arreple-
gue les aigües pluvials en el carrer Cervantes i les 
canalitze fins al barranc, evitant així que arriben a 
la part baixa del poble. La segona actuació, que 
està executant-se actualment, suposarà la instal-
lació, en tot el tram afectat, de noves canonades 
de polietilé i vàlvules que permeten una millor 
sectorització en cas d’avaria. 
Estes obres formen part del pla ja iniciat fa uns 
anys per a renovar i millorar les xarxes d’aigua 
potable i clavegueram, i que pròximament tindrà 
continuïtat amb noves actuacions, entre altres les 
destinades a resoldre els greus problemes que pa-
tixen els veïns del carrer Cavallers en dies de for-
tes pluges. La inversió ha estat de 300.000 euros.

NOVES OBRES DEL CICLE INTEGRAL DE l’AIGUA
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ORDENANÇA DEL MEDI RURAL

El Ple de l’Ajuntament de Faura ha aprovat per unanimitat una nova Ordenança reguladora dels 
usos i costums del medi rural. Prèviament al debat i aprovació va ser informat i consultat el Consell 
Agrari Local, constituït per representants de l’Ajuntament i diversos col·lectius agraris, que, a més, 
està facultat, segons establix l’article segon, per a proposar futures reformes a la vista de l’expe-
riència acumulada.
Esta ordenança pretén fomentar les bones pràc ti ques agràries, i aclarir quins són els usos accepta-
bles en els camps del nostre terme municipal i quins no ho són. Regula aspectes com la crema de 
restes de poda, l’entrada i pas per parcel·les alienes , usos de l’aigua, etc. Un aspecte fonamental 
que queda regulat és l’obligació de mantindre el sòl i l’arbratge en unes condicions adequades 
perquè no s’incremente el risc d’incendi, inundació, contaminació o propagació de plagues per 
l’abandó de parcel·les.

CURSOS DEPENDÈNCIA
Del 12 de gener al 4 de febrer 
s’ha impartit el primer dels quatre 
cursos per als cuidadors no pro-
fessionals de dependents, destinat 
a cuidadors de persones majors.
Els cursos es fan a l’edifici AMICS 
i assisteixen els beneficiaris de les 
ajudes de la Llei de dependència 
de tot el Camp de Morvedre, ex-
ceptuant Sagunt. Estan promo-
guts per la Conselleria de Benes-
tar Social i responen a les exigèn-
cies de la Llei de dependència. Els pròxims cursos són: del 2 al 25 de març per a cuidadors de per-
sones amb dependència derivada de malaltia mental greu, i del 7 al 23 de juny per a cuidadors de 
persones amb dependència derivada de discapacitat psíquica, que s’impartirà del 7 al 23 de juny.

PANELLS INFORMATIUS
L’Ajuntament ha instal·lat panells d’informació en diverses zones del 
poble. Estos panells estan dividits en dues parts; una, la més xicote-
ta i tancada per a informació municipal, com són la difusió d’actes, 
activitats, bans, etc.; i l’altra, més gran, per a publicitat. La finalitat 
d’aquests panells és, evitar en la mesura del possible, que s’embruten 
les façanes i el mobiliari urbà.
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Tal com ja es va informar en el BIM del mes de 
juliol del 2008, a principi d’eixe estiu l’Ajun-
tament va posar en marxa un pla de millora 
de voreres i tancament de solars a fi de com-
plir amb la normativa urbanística vigent, però 
també per raons estètiques i d’higiene i salut 
públiques. Per això, es va contactar amb els 
propietaris de les parcel·les afectades, recor-
dant-los la necessitat d’executar estes obres, 
i oferint-los la possibilitat que fóra el propi 
Ajuntament qui les efec tuara, prèvia firma de 
la corresponent autorització, fent-se càrrec 
el propietari del cost d’execució però amb la 

consegüent simplificació de gestions i un significatiu estalvi econòmic.
Cal dir que el grau de compliment d’aquest pla, que acabava el 31 de desembre de 2009, ha sigut 
satisfactori. Prenent com a exemple el cas dels solars cal assenyalar que s’ha fet el tancament de 13 
solars (per part de l’Ajuntament o directament pel propietari), d’altres 4 s’ha obtingut el compromís 
ferm per part dels propietaris per al tancament a curt termini, i únicament en 6 no hi ha hagut una 
resposta positiva. Com és de suposar, l’Ajuntament posarà en marxa, en breu, els mecanismes le-
gals per a l’execució forçosa d’estos solars que en resten.    

PLA DE VORERES I SOLARS

PÀRQUING A LA RONDA QUÉMALO

Des de fa unes poques setmanes disposem d’una 
nova àrea d’estacionament en la ronda Quéma-
lo, vora la font d’aigua. L’habilitació d’este pàr-
quing, que ja estava contemplat quan es van fer 
les obres de millora al carrer de Sant Joan, és 
fruit del compromís adquirit amb els veïns de la 
zona, en audiència pública feta en l’Ajuntament, 
a fi de resoldre els importants problemes d’esta-
cionament existents, tant per als residents com 
per als que s’acosten per a carregar aigua.
Encara que per a enguany està prevista una ac-
tuació d’ampliació de la ronda, en el tram com-
prés entre la font i el camí de l’Almàssera, que 
també permetrà ampliar el nombre de places d’aparcament disponibles, des de l’Ajuntament s’ha 
considerat que no podia demorar-se la solució al problema i per això s’ha habilitat anticipadament 
el pàrquing. Esta actuació, encara que no de gran extensió, creiem que ha sigut un vertader encert, 
prova d’això és l’alta ocupació existent durant la major part del dia. 
Precisament la pròxima ampliació de la ronda és el motiu pel qual no s’ha reparat el tram de vorera 
que va cedir a conseqüència de les pluges de la tardor. Encara que puga suposar una certa inco-
moditat, difícilment seria justificable fer una forta despesa econòmica en una vorera que haurà de 
desaparéixer en pocs mesos.
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PARC DE LA RODANA

Arribat el nou any, el parc de la Rodana, finançat amb el Fons Estatal d’Inversió Local, és ja una 
realitat  que ha pres un important impuls en la direcció del que volem que siga este nou espai d’es-
plai destinat a tots els nostres veïns. Al contrari que amb altres projectes i obres, no volem dir que 
ja estiga finalitzat o pròxim a estar-ho; no sols perquè encara falten per construir els paellers  i rema-
tar-ne detalls, sinó perquè este parc va nàixer per a no finalitzar-se, per a no dir mai “fins ací hem 
arribat”. Va nàixer amb una clara vocació de dinamisme, de permanent evolució, i per això haurà 
de continuar creixent i millorant d’acord amb les necessitats, opinions i sensibilitats futures.
La unió del nou parc amb el bosc mediterrani i la zona d’acampada, suposa una vertadera prolon-
gació del poble cap a la muntanya, o de la muntanya cap al poble, fosos ambdós en un abraç que 
s’enfortirà amb el temps i el lent, però segur, creixement dels arbres i arbustos. 

Les possibilitats que oferix són moltes, és un lloc on anar simplement a asseure’s a prendre el sol i 
gaudir del silenci, o on els xiquets puguen jugar, els jóvens es reunisquen per a les seues coses i els 
nostres majors passegen mentre discutixen dels més diversos temes, però també és un lloc on pro-
gramar actuacions i activitats, iniciar una llarga marxa senderista, gaudir d’un recorregut botànic, 
d’un berenar de Pasqua o d’un diumenge de paella. En definitiva, és per al que vulguem que siga, 
amb l’únic límit del bon ús i respecte als altres usuaris, les instal·lacions i la vegetació.
Quan l’Ajuntament va decidir destinar a esta obra el Fons Estatal, un dels punts que va tindre en 
compte va ser que la finalitat d’este fons era la creació o manteniment d’ocupació en un moment 
difícil, amb ràpid increment de la desocupació. Per això, es va decidir-ne per un projecte que re-
queria una important quantitat de mà d’obra, i tal com s’ha demostrat així ha sigut: durant quasi 
un any ha donat treball a un bon nombre de treballadors, uns quants d’ells de Faura. Però no és 
este l’únic benefici des del punt de vista de la generació d’ocupació; com molts ja sabreu, hem ob-
tingut un taller de jardineria i viverisme que donarà formació i ocupació a vint persones; doncs bé; 
la concessió ha influït de manera important el fet de disposar d’este parc on els alumnes podran 
practicar i desenrotllar els seus coneixements. A més, permet de millorar i ampliar els projectes, que 
anualment elabora l’Ajuntament de Faura, per a obtindre ajudes de l’INEM destinades a pal·liar la 
desocupació de l’estiu.
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L’Ajuntament de Faura està senyalit-
zant aquests dies els monuments i es-
pais amb plaques i panells explicatius. 
Aquest pro jecte ha estat subvencionat 
per la Conselleria de Turisme i ha su-
posat una inversió de vora 34.000 9.
L’actuació inclou la col·locació de 
se nyals direccionals, d’un tòtem de 
dos metres a l’entrada del poble, de 
plafons en punts d’interés com és ara 
la casa comtal, la plaça d’Almorig, el 
carrer Major, etc. en valencià, castellà 
i anglés i d’un panell amb la història 
de Faura. Però a més del nucli urbà, 
també cal valorar els espais naturals. 
Senyals direccionals del Cistar, els Llo-
garets i dels senders de la Vall de Segó 
i panells explicatius al parc de la Roda-
na amb una ruta natural de 14 ítems  
explicatius d’espècies autòctones com 
ara l’arbocer, la carrasca, la figuera, el 
garrofer o la surera, entre d’altres.
Aquest projecte suposa un important 
salt endavant en la promoció turística, 
valorant els recursos monumentals i 
naturals, convertint el nostre poble en 
un vertader museu a l’aire lliure.

SENYALITZACIÓ TURÍSTICA

El Club de Gimnàstica de 
Sagunt ha signat un con-
veni per entrenar els dis-
sabtes al pavelló multiús . 
Les xiquetes Tamara Bo-
ria, Maria Giner, Saray 
Carreño i la subcampiona 
nacional Ana Salvador (en 
la foto amb la resta de 
l’equip), formen part del 
Club, i aprofitaren aquest 
Nadal per oferir-nos una 
exhibició de gimnàstica 
tant aeròbica com estètica.

CONVENI AMB EL CLUB DE GIMNÀSTICA DE SAGUNT
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L’Ajuntament ha rebut vora 400.000 eu-
ros de subvenció per a posar en marxa, 
per primera vegada, un Taller d’Ocupa-
ció de Jardineria i Viverisme, que va co-
mençar el passat 23 de desembre.
Durant un any formarà i donarà treball 
a 20 persones. Està destinat al reciclatge 
professional de persones desocupades 
majors de 25 anys i té com a objectiu 
prioritari, formar i qualificar els parti-
cipants, per tal que puguen inserir-se 
posteriorment al món laboral. Les espe-
cialitats escollides, viverisme i jardineria, 

permetran formar als alumnes en el cicle medioambiental integral que va des del conreu d’espècies 
autòctones als hivernacles fins a la plantació a les diferents zones verdes. 
Després de dos anys treballant en aquest projecte, l’esforç de l’Ajuntament s’ha vist recompensat 
amb la concessió d’aquest taller. Per a accedir a estos programes formatius s’ha valorat molt posi-
tivament la transformació dels hivernacles municipals en vivers, així com l’existència del “bosc me-
diterrani - parc de la Rodana”, llocs idonis per a desenrotllar i posar en pràctica els coneixements, 
idees i projectes que sorgisquen al llarg de tot un any.
L’Ajuntament ha reforçat les polítiques d’ocupació per pal·liar els efectes de la crisi, així, a més de 
la sol·licitud del Taller d’Ocupació, també s’han dut a terme un total de sis projectes, entre els quals 
s’inclou el destinat per l’Ajuntament als treballs d’estiu, que han suposat uns ajuts de 300.000 eu-
ros per afavorir la inserció i reinserció laboral.

TALLER D’OCUPACIÓ
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DIA ACTIVITAT LLOC D’EIXIDA HORA

7 DE FEBRER DIA DE L’ARBRE PARC DE LA RODANA 9’00 H
14 DE FEBRER SUERAS (S. D’ESPADÀ) RONDA DE FAURA 7’45 H
26 - 28 FEBRER CAP DE SETMANA D’ESQUÍ PER DETERMINAR
28 DE FEBRER GRUP SENDERISME DE L’ONCE PER DETERMINAR 8’30 H
14 DE MARÇ PIC D’AITANA (1.558 m) RONDA DE FAURA 7’00 H
21 DE MARÇ MONTANEJOS - LOS ESTRECHOS RONDA DE FAURA 7’45 H
27 DE MARÇ SENDERS LA VALL DE SEGÓ LOCAL DEL CENTRE 16’00 H

EUROS DEDICATS A JORNALS
(Hi inclou Seguretat Social Agrària)

   305.000,00

TOTAL PERSONES BENEFICIADES    195

JORNAL ACOMPLERTS    4.600

MARJALS 2009

KG TOMATES    120.417

KG MELÓ    70.346 

INGRESSOS VENDA PRODUCTES    34.524,15 9

El Centre Excursionista ens informa del calendari d’activitats previst per al trimestre. Les reunions 
són cada dijous a les 20 h, a la seu del Centre al carrer Cervantes-local de l’edifici AMICS.

TREBALL I MARJAL D’ESTIU 2009

CENTRE EXCURSIONISTA LA VALL DE SEGÓ 
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TINGUEU EN COMPTE

SERVEIS SOCIALS
A LA COMUNITAT
Us recordem que l’Ajuntament 
té un conveni subscrit amb el Ministeri 
d’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 
aquest servei haureu d’adreçar-vos a 
l’educadora social (Sandra), a les oficines 
d’AMICS.


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.



CAMPANYA D’AJUDA
A HAITI
L’Ajuntament de Faura ha 
posat en marxa una campanya amb 
la intenció d’aglutinar i coordinar els 
desitjos d’ajuda i solidaritat que molts 
dels nostres veïns han expressat cap al 
poble haitià. Aquesta campanya consta 
de diverses iniciatives que s’allargaran 
fins al 15 de febrer. A més de sol·licitar 
la col·laboració de les associacions i dels 
escolars del Col·legi Sant Vicent Ferrer, 
podem trobar una guardiola als diferents 
establiments del nostre poble. Totes 
les aportacions seran donades en nom 
del poble de Faura a l’ONG Intermón 
Oxfam, que col·labora en els treballs de 
sanejament, salut pública i adquisició de 
material humanitari.


ASSOCIACIÓ LLUITA 
CONTRA EL CÀNCER 
La Junta Local de Lluita contra 
el Càncer ens comunica que ha lliurat a la 
Junta Provincial la quantitat de
9.093,00 9 l’any 2009. Aprofita des d’ací 
per agrair a totes les col·laboradores que 
al llarg de l’any contribuïxen, amb la venda 
de loteries, a la recollida de fons. Aquest 
agraïment es fa extensiu a tot el veïnat 
que col·labora loteria a loteria amb aquesta 
causa. També ens informen, que donat la 
situació econòmica actual no faran més 
loteria fins al sorteig de NADAL.



FAURA SOLIDÀRIA
A partir de l’1 de març la 
regidoria de Serveis Socials, i 
gràcies a la inestimable llavor de voluntaris 
municipals, obrirà un punt de recollida 
roba, joguets i aliments al carrer Major, 
núm. 81, en un local cedit temporalment 
de forma gratuïta per Sierra Túria, SL. 
La roba i els joguets seran entregats a 
Cáritas i els aliments a la Creu Roja. Les 
persones que estigueu interessades en 
col·laborar en aquesta llavor podeu
posar-vos en contacte amb Maite, la 
regidora de Serveis Socials.


PAGAMENT FESTES
A partir de l’1 de maig podeu 
pagar les festes a Bancaixa, 
al compte dels festers, facilitant, d’aquesta 
manera, el treball dels festers. Recordem 
que les quotes són voluntàries i estan fixades 
en 85 9 per casa i 15 9 per pensionista. 
També recordem que el resguard de 
Bancaixa serà necessari per als coets de la 
baixà i qualsevol altre acte que necessite 
justificació de col·laborador.
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NAIXEMENTS 2009

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

 1. GABRIELA-ADRIANA MOLDOVAN MOLDOVAN, nascuda l’1 de gener
 2. JOAN BELTRÁN GRANCHA, nascut el 9 de gener
 3. JOAN PEDRÓS SANDERES, nascut el 21 de gener
 4. ANDREA TOMÁS MORENO, nascuda el 21 de gener
 5. MAR HERNÁNDEZ MARTÍ, nascuda el 21 de gener
 6. JORGE FALCÓ GARRIDO, nascut el 23 de gener
 7. JORGE MARTÍN MARTÍNEZ, nascut el 2 de febrer
 8. SARA GÓMEZ ARNAL, nascuda el 6 de febrer
 9. ANASS KARNAS BELLAMLIH, nascut el 12 de febrer
10. AITANA FAS MOLINA, nascuda el 25 de febrer
11. NORA PÉREZ GOMIS, nascuda el 27 de febrer
12. DANIELIUS ANTANAVICIUS ANTANAVICIENÈ, nascut el 3 de març
13. NOA ALCÁZAR SANCHIS, nascuda el 12 de març
14. PABLO PIZÁ CANTOS, nascut el 15 de març
15. PABLO DOMINGO GODOS, nascut el 20 de març
16. LEIRE POZO LAHUERTA, nascuda el 6 d’abril
17. ERIKA COSTA BELLVER, nascuda el 16 d’abril
18. ALBA CARRASCOSA DOMÉNECH, nascuda el 20 de maig
19. JESÚS FORNER MÁRQUEZ, nascut el 3 de juny
20. ISAAC LLUECA MEJÍAS, nascut el 3 de juny
21. AMAYA GARCÍA TUR, nascuda el 5 de juny
22. MIREIA ALONSO MARTÍNEZ, nascuda l’11 de juny
23. LUCÍA AMER NÚÑEZ, nascuda el 25 de juny
24. JOAN ESCOBAR RAMÍREZ, nascut el 16 de juliol
25. ÁFRICA GASCÓ BEA, nascuda el 17 de juliol
26. PAU CASTELLÓ QUERALT, nascut el 19 d’agost
27. NAIA MARCO CORTÉS, nascuda el 27 d’agost
28. DANIEL TRIPIANA BROCH, nascut el 28 d’agost
29. IRENE SÁNCHEZ GIL, nascuda el 2 de setembre
30. ALAN SÁNCHEZ GASÓ, nascut el 21 de setembre
31. HUGO GAMÓN ZAPUTOVICH, nascut el 21 de setembre
32. MIRIAM GARCÍA ESBRÍ, nascuda el 22 de setembre
33. IVÁN JUAN CABALLERO, nascut el 25 de setembre
34. AUGUSTAS-REJUS LILEIKIS LILEIKIENE, nascut el 8 d’octubre
35. PABLO GUILLEM GARCÍA, nascut el 19 d’octubre
36. MARÍA JOSÉ GARCÍA ACAMER, nascuda el 21 d’octubre
37. GUZMÁN CAMARELLES VILAR, nascut el 25 d’octubre
38. NOA MATEO MOLINA, nascuda l’1 de novembre
39. JUAN PRIETO FERNÁNDEZ, nascut el 3 de novembre
40. DANIEL GALLEGO BUENO, nascut el 3 de novembre
41. NATXO CABALLERO PÉREZ, nascut el 8 de novembre
42. JOAN QUERALT MEJÍAS, nascut el 23 de novembre
43. CARLA MARTÍ MARTÍNEZ, nascuda el 15 de desembre
44. PAULA FERRER GÓMEZ, nascuda el 19 de desembre
45. LEIRE CARRASCO SÁNCHEZ, nascuda el 30 de desembre



PARC DE LA RODANA. LA NOSTRA PORTA A LA SERRA ESPADÀ.
Gener 2010, finalitzen les obres.




