
Butlletí d’Informació
Municipal de Faura
Any 27
Núm. 27 
Febrer 2011

www.faura.es BIM

LA GESPA ARTIFICIAL JA VIST EL NOSTRE CAMP DE FUTBOL. 
Gener 2011



2 BIMÊ Faura/febrer/2011

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 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 ………………………………  biblio@fauraweb.net
MANCOMUNITAT LES VALLS ………… 96 260 50 67 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
CENTRE COMARCAL DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR …  962677812
IBERDROLA ……………………………………………  901202020
NOTARIA DE FAURA …………………………………  962605062
RÀDIO-TAXI (àmbit comarcal) ………………………  962680999
CORREUS ………………………………………………  962600352

HORARIS MUNICIPALS
	 •	 Oficines: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dissabtes de 9 a 13 h.
	 •	 Oficina virtual: en www.faura.es clicar en la icona “oficina virtual”
	 •	 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: 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)
	 •	 Faura solidària: dimarts i dijous, de 18 a 20 h. (Agost tancat)
	 •	 Mercat ambulant: dimarts i dissabtes de matí.
	 •	 Recollida de trastos: es trauran el tercer dijous de cada mes i es recolliran el divendres (17 de març, 

14 d’abril, 19 de maig, 16 de juny i 14 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

Amb el BIM que teniu a les vostres mans tanquem quatre anys 
més de gestió, abans que tornem a les urnes el pròxim 22 de 

maig. Han estat quatre anys intensos, on hem aconseguit millorar 
i transformar substancialment el poble, el seu entorn, les instal-
lacions al servei de tots i totes. Hem acomplit amb allò que us 
prometérem i hem pogut, fins i tot, fer més. Però hem tingut una 
incòmoda companya de viatge, una crisi de magnituds històriques 
que assota amb els seues efectes a moltes de les nostres famílies. 
Per això, eixa transformació del poble que tots i totes veiem cada 
dia a cada racó, té per a este alcalde, i com sempre faig seré 
sincer, un sabor agredolç. No tenim cap competència per acabar 
amb l’atur, però hem intentat ajudar amb els pocs recursos que 
hem buscat i rebut de totes les administracions.

Habitualment este escrit continuaria relatant tot el que s’ha fet 
estos anys, però, sincerament, preferisc que feu memòria, fem un 
passeig pel poble i feu la llista vosaltres mateixos. Millor encara, 
preferisc que es quedeu en la manera que ho hem fet i transfor-
mat; sempre amb tots i totes, necessàriament prioritzant algunes 
coses sobre d’altres, pensant únicament en l’interés de tot el po-
ble, no en el de cap veí en concret. I sabeu que, potser això, és el 
més difícil d’una gestió pública, per molt que siga la seua essència 
fonamental.

I no sols la crisi ha fet que tot açò fóra més complicat. Més del 
70% dels ingressos que té el poble vénen de subvencions. Sub-
vencions de les administracions estatals i autonòmiques. Torejar 
amb açò, i perdoneu-me l’expressió, ha estat difícil i desigual. Uns 
exemples que no està malament que coneguem. El govern de 
l’Estat, a través del Fons Local, ingressa 160 euros per habitant. 
El govern de la Generalitat a través del fons per als ajuntaments, 
deu anys després de crear-se, enguany preveu que ens donarà 
1 euro per habitant. Els plans impulsats pel govern de l’Estat (pla 
Zapatero, INEM, ministeris) es paguen abans de començar. Els 
plans de la Generalitat (pla Camps, SERVEF, conselleries) es pa-
guen després de molt barallar (a l’any, dos, tres, quatre o cinc, en 
tenim de totes les classes). Per ajudes contra l’atur, l’Estat a través 
de l’INEM ha concedit enguany més de cinquanta contractes per 
a gent de Faura. A través del SERVEF, la Generalitat ha concedit 
6 contractes, per cert, que encara no estan pagats. Amb este pa-
norama, en comptes de gestionar quasi hem de fer miracles per 
fer front a les nostres obligacions.

Estic segur que sempre es pot fer millor, i que queda moltíssim 
per fer, però també estic segur que hem treballat sense descans 
per allò que creem, estimem i volem millorar, el nostre poble.

També crec que sabeu, no ens enganyem, que vénen temps 
complicats per als ajuntaments i que haurem de continuar fent 
més amb menys. Com sempre ací estarem, al vostre costat. 

Torneu a prendre la paraula.
Rebeu una cordial salutació.

Toni Gaspar
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L’AJUNTAMENT INFORMA
ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT prestació del servei i realització d’activitats en instal-

lacions esportives.
•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-

PSOE sobre l’oposició a la instal·lació del cementeri 
de residus nuclears al municipi de Zarra.

Sessió del 29-11-2010
•		 Pren possessió com a nou regidor de l’Ajuntament 

Javier Queralt Vila. 
•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 

sobre la imposició i l’aprovació de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per l’elaboració i gestió de la 
documentació necessària per a la tramitació de la 
iniciativa municipal de programació d’actuacions in-
tegrades de gestió directa.

•	 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 
sobre l’aprovació d’iniciativa de programació per 
gestió directa de l’àmbit del sector I-01 industrial 
del PGOU de Faura.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 
sobre la imposició i l’aprovació de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per ús del pavelló multiús.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 
sobre concertació d’operació de préstec.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcal-
dia sobre l’aprovació del conveni entre la Genera-
litat i l’Ajuntament de Faura per a l’ús de la Xarxa 
Corporativa de Comunicacions Mòbils d’Emergèn-
cia i Seguretat de la Comunitat Valenciana (Xarxa 
Comdes). 

•		 S’acorda, per unanimitat, l’aprovació dels models 
de les declaracions d’activitats i de béns dels mem-
bres de la Corporació.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE donant suport als ajuntaments de la Comuni-
tat Valenciana que es troben amb greus dificultats 
econòmiques.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE sobre l’adopció de diverses mesures contra la 
violència de gènere.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE sobre la greu situació de la ciutat d’Al-Aiun, al 
Sàhara occidental.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP sobre 
l’eliminació del cànon digital.

Sessió de 22-12-2010
•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 

sobre el pressupost general per a l’exercici 2011.
•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 

sobre nomenament de jutgessa de pau.
•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-

PSOE sobre la paralització de l’avantprojecte de 
Llei de policia local promogut per la Conselleria de 
Governació .

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE sobre l’habilitació de crèdits necessaris per a 
abordar les obres compromeses, a què fa referència 
la Federació de Comunitats de Regants de la Comu-
nitat Valenciana (FECOREVA).

Sessió del 26-07-2010
• S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 

sobre adhesió al conveni subscrit entre l’Ajuntament 
de Faura i l’entitat pública de sanejament d’aigües 
residuals de la Comunitat Valenciana, per al pro-
veïment d’aigua des de la planta potabilitzadora de 
Sagunt i conduccions al Camp de Morvedre . 

• S’acorda, per unanimitat, determinar les dues festes 
locals per l’any 2011. 

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE sobre la realització d’un estudi d’accessibilitat 
en la via pública i edificis de pública concurrència.  

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-
PSOE sobre la realització d’una campanya informa-
tiva per a donar a conéixer els avantatges del canvi 
de la font d‘abastiment d’aigua potable i l’incre-
ment de la taxa corresponent.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP so-
bre  el manteniment i regularització dels establi-
ments hostalers situats en el litoral de la Comunitat 
Valenciana .

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP sobre 
la realització de les inversions previstes a la Comuni-
tat Valenciana pel Govern Espanyol.

Sessió del 27-09-2010
•		 S’acorda, per unanimitat, l’aprovació del Compte 

General corresponent a l’exercici 2009. 
•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-

PSOE sobre l’estudi de mesures de seguretat per 
a minimitzar possibles riscos existents en els actes 
festius .

•		 S’acorda, per unanimitat, el despatx extraordinari 
de l’Alcaldia sobre el canvi d’una de les dues festes 
locals per a l’any 2011. 

Sessió extraordinària del 05-10-2010  
•		 El Ple pren coneixement de la renúncia al càrrec de 

regidor de l’Ajuntament de Javier E. Ferrer Gómez. 
Sessió del 25-10-2010
•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 

sobre modificació de crèdits número 7 en el pressu-
post de 2010.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 
sobre imposició i aprovació de l’Ordenança fiscal re-
guladora de la taxa per tramitacions administratives 
en matèria urbanística.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcal-
dia sobre l’aprovació provisional de la modificació 
de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
béns immobles.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 
sobre l’aprovació provisional de la modificació de 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per distri-
bució d’aigua potable.

•		 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcal-
dia sobre l’aprovació provisional de la modificació 
de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la 
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L’AJUNTAMENT INFORMA

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

Sessió del 13-07-2010
•		 Es dóna compte de la proposta del Consell Escolar 

sobre els dies de festa local del curs 2010/11. 
•		 S’acorda concedir llicència urbanística al sector 

UR-01 (Avelina Taberner/Canaleta).

Sessió del 26-07-2010
•		 S’acorda ajudar amb assessorament tècnic la So-

cietat “Avanza Estética Alcalá, SL” en el procés 
per a la Qualificació I+E que promou la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació (SERVEF). 

•		 S’acorda concedir al Centre Excursionista la Vall 
de Segó una subvenció de 10 8 per xiquet per al 
transport al campament d’estiu a la granja-escola 
Tarihuela de Jérica.

•		 S’acorda autoritzar el pas del I Triatló de mitja 
distància  de Canet d’En Berenguer pel tram de la 
CV 320, al pas per Faura.

•		 S’acorda concedir les llicències urbanístiques se-
güents: les números 33 i 34/2010. 

•		 S’acorda concedir les llicències urbanístiques se-
güents: a E. Gil, al carrer Cervantes, núm. 60 i a 
M.D. Catalá, al carrer Major, núm. 75-A. 

•		 S’acorda aprovar el Pla d’Actuació d’Emergència 
per a Focs d’Artifici durant les Festes 2010. 

Sessió del 20-08-2010
•		 S’acorda la realització de senyalitzacions de dife-

rents persones amb mobilitat reduïda al carrer. 
•		 S’acorda concedir les llicències urbanístiques se-

güents: les números 26, 36 i 37/2010. 
•		 S’acorda encarregar a Urbages Planejament SL 

l’assessorament  jurídic per al desenvolupament del 
sector industrial. 

•		 S’acorda denegar la sol·licitud sobre pròrroga de la 
llicència urbanística 106/07. 

Sessió del 25-08-2010
•		 S’acorda trametre la documentació requerida per 

l’equip d’inspecció d’intervenció d’armes i explosius 

de la Comunitat Valenciana dels fets ocorreguts du-
rant la Baixà.

•		 S’acorda la constitució d’una Junta Local de Seguretat . 

Sessió del 14-9-2010
•		 S’acorda concedir una ajuda de 60 8 per a l’adqui-

sició de llibres als alumnes de secundària de Faura 
de l’IES la Vall de Segó. 

Sessió del 27-09-2010
•		 Es dóna compte de la subvenció del SERVEF per 

a la realització del taller de formació d’agricultura 
ecològica .

•		 S’acorda concedir les llicències urbanístiques se-
güents: de les números 40 a 45/2010.

Sessió del 25-10-2010
•		 S’acorda concedir una ajuda de 60 8 per a l’ad-

quisició de llibres a dos alumnes que estan cursant 
PQPI.

•		 S’acorda permetre l’ús del pavelló multiús per a la 
realització d’un curs de defensa personal.

•		 S’acorda concedir les llicències urbanístiques se-
güents: les números 35, 39 i 46/2010. 

Sessió de l’11-11-2010
•		 S’acorda convocar el jurat de la segona edició del 

Concurs de Fotografia “Faura en Festes”. 
•		 S’acorda denegar la sol·licitud amb núm. de regis-

tre d’entrada 1655/2010 d’instal·lació d’una atrac-
ció d’autoxoc per no disposar de terreny adequat .

•		 Es dóna compte dels cursos Redtrabaj@ que s’im-
partiran del 10 de novembre al 22 de desembre de 
2010, a l’edifici AMICS i que estan destinats a per-
sones desocupades.

•		 S’acorda permetre l’ús de l’antiga biblioteca per a 
impartir classes d’activitats esportives durant el 2011. 

•		 Es dóna compte del programa de la Fira i de Nadal.
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L’AJUNTAMENT INFORMA
Sessió del 29-11-2010
•		 Es dóna compte de la Resolució del director terri-

torial de la Conselleria de Governació, concedint 
autorització per a la celebració de festejos taurins el 
dia 4 de desembre.

•		 Es dóna compte de la petició a la Diputació de Valèn-
cia dels programes de Difusió Cultural per al 2011.

•		 S’acorda l’ús de diferents instal·lacions municipals a 
diferents associacions del poble. 

•		 Es dóna compte dels guanyadors del II Concurs de 
Fotografia “Faura en Festes”.

•		 S’acorda concedir les llicències urbanístiques se-
güents: les números 11, 32, 48, 49, 51, 52 i 53/2010. 

Sessió del 22-12-2010
•		 S’acorda felicitar Juan Garcés Queralt per l’obten-

ció de la medalla al mèrit del treball pel Consell de 
Ministres .

•		 S’acorda la devolució del ICIO a l’expedient 106/07.
•		 S’acorda agrair la col·laboració de la policia de la 

Generalitat per a garantir la seguretat ciutadana 
dels veïns de Faura, amb motiu de la celebració de 
la Fira.

•		 S’acorda senyalitzar una entrada per a persones amb 
mobilitat reduïda al carrer Santa Bàrbara, núm. 7.

•		 S’acorda concedir les llicències urbanístiques se-
güents: les números 50, 54, 55 i 56/2010.

•		 Es dóna compte de l’escrit de la Delegació de Go-
vern en la Comunitat Valenciana sobre l’alçament 

de les actes prèvies a l’ocupació de les finques 
afectades  pel projecte “Duplicació del gasoducte 
Tivissa-Paterna. Tram 3”.

•		 Es dóna compte de l’escrit de la Conselleria de Sani-
tat, de substitució del farmacèutic titular.

•		 Es dóna compte de l’informe del CEIP Sant Vi-
cent Ferrer sobre els alumnes matriculats al curs 
2010/11, la previsió per al curs 2011/12 i la convo-
catòria del Consell Escolar Municipal.

Sessió de l’11-01-2011
•		 S’acorda sol·licitar una subvenció a la Conselleria 

d’Educació per al desenvolupament de l’activitat de 
Formació Permanent de Persones Adultes. 

•		 S’acorda sol·licitar a la Federació de Pilota Valen-
ciana, acollir enguany les finals de categories infe-
riors del Campionat Autonòmic de Galotxa-Trofeu 
el Corte Inglés, al nou carrer de Pilota. 

•		 Es dóna compte de com afecta a totes les instal-
lacions municipals l’entrada en vigor de la nova Llei 
del tabac. 

•		 Es dóna compte de la sentència 454/10 del Jutjat 
del Contenciós Administratiu núm. 9 de València 
de desestimació del recurs contra l’Ajuntament, do-
nant-li la raó.

•		 Es dóna compte de la sentència 454/10 del Jutjat del 
Contenciós Administratiu núm. 9 de València, do-
nant-li la raó a l’Ajuntament i desestimant el recurs 
presentat sobre alienació de solar núm. 1 de la UE 3.

 

ÒRGANS CONSULTIUS

•		 Audiència pública, del 15 de novembre, als propie-
taris i residents a Faura de terrenys on es construirà 
el polígon industrial, per explicar les previsions del 
futur polígon.

•		 Audiència pública, del 17 de novembre, al veïnat 
del carrer Germanies sobre el soterrament dels ca-
bles de telèfon.

•		 Audiència pública, del 18 de gener, als bars del 
poble sobre la col·locació de terrasses a l’hivern i 

motivada per l’entrada en vigor de la nova Llei del 
tabac.

•		 Audiència pública, del 19 de gener, al veïnat de la 
plaça Dr. Fleming sobre la problemàtica de l’arbre i 
altres intervencions de reordenació que s’hi han de 
fer.

•		 El Fòrum de Participació Ciutadana de l’Agenda 21 
s’ha reunit els dies 21 d’abril, 3 de juny, 8 de juliol, 
11 de gener i 16 de febrer. 
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GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)

Final d’una etapa: l’inici d’un canvi

El pròxim mes de maig estan convoca-
des les eleccions municipals i autonò-

miques, per tant, estem apurant els últims 
mesos d’una legislatura en la qual hem tin-
gut la gran satisfacció de comptar amb la 
vostra confiança per dur endavant el go-
vern del nostre poble, confiança i suport 
que esperem no haver defraudat. 

Tots sabem, que no ha sigut una legis-
latura fàcil, marcada sens dubte per la crisi 
econòmica, i l’afonament del “fals benes-
tar” que es basava, sobretot, en la nostra 
Comunitat en l’especulació immobiliària i 
el crèdit fàcil, que ha beneficiat sols a uns 
pocs i en canvi hem hagut de patir molts 
les seus conseqüències .

Hem intentat durant estos quatre anys 
fer una política transparent, participativa i 
de proximitat amb els nostres veïns, ate-
nent al que consideràvem que era “im-
portant per a ells”. Hem mantingut i mi-
llorat les instal·lacions que ja teníem, però, 
sempre actuant dins dels nostres recursos, 
sense dilapidacions, però treballant per 
aconseguir tots els finançaments neces-
saris perquè el nostre poble continue mi-
llorant i guanyant en qualitat de vida (els 
dos plans Zapatero, el pla Confiança, plans 
de la Diputació, ajudes i programes d’ocu-
pació de l’INEM, tallers d’ocupació i for-
mació,...) Esta manera de fer les coses ens 
ha permés acabar la legislatura amb més 
millores per al nostre poble, que tots po-
dem veure (el parc de la Rodana, la gespa 
artifi cial al camp de futbol, l’Espai dels Ma-
jors, el carrer de la Pilota, l’ombratge a la 
plaça del mercat, l’edifici AMICS, millores 

en l’enllumenat , el clavegueram 
i l’aigua potable, en el calvari, 
en les piscines...).

Però, el pròxim mes de maig 
també acaba una legislatura 
per al nostre govern de la Ge-
neralitat Valenciana. Una eta-
pa marcada per nombrosos 
casos de corrupció i escàndols, inclòs el 
mateix president de la Generalitat, que ha 
sigut imputat per suborn impropi. Marca-
da per la manipulació informativa de 
la televisió pública de tots els valencians, 
que l’ha portada a les quotes més baixes 
d’audiència i a una situació econòmica 
insostenible. Marcada per la dilapida-
ció sense sentit en grans esdeveniments, 
com és ara, la Copa Amèrica, el circuit de 
Fórmula 1, la visita del Papa, que ja hem 
vist que s’han beneficiat a uns pocs “ami-
guets”, però que ha suposat que la nostra 
Comunitat siga la que tinga una de la quo-
tes més altes d’endeutament, que hipoteca 
així el nostre futur.

 
Perquè pensem que se poden fer les 

coses d’una altra manera, perquè pensem 
que és hora d’un canvi en el rumb de la 
nostra Comunitat, perquè pensem que 
hi han altres prioritats per als valencians, 
us demanem que reflexioneu sobre estes 
qüestions, i el pròxim dia 22 de maig, va-
lorem si val la pena unir-se a este projecte 
de CANVI.

www.amicsdelcanvi.com 

Fins el moment, el grup socialista de 
Faura estarà sempre amb tots vosaltres.

www.pspv-psoe.net/faura 
GRUP SOCIALISTA DE FAURA
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GRUPS MUNICIPALS

Ens agradaria començar este escrit repre-
nent una frase que el Grup Municipal So-

cialista va publicar al BIM de febrer de l’any 
2010, la frase era la següent “la dona del cè-
sar no sols ha de ser honesta, sinó a més pa-
rèixer-ho”, amb esta frase es referia als casos 
de corrupció a la política, però clar demanava 
honestedat als que seuen enfront seu i no per 
tota la classe política, així pareix que el PSPV 
de la Comunitat Valenciana s’apropa més al 
refrany popular que diu “fes el que jo dic i 
no el que jo faig” perquè honestedat al PSPV 
també en falta i molta, especialment pel seu 
cap principal, el President del Govern José Luís 
Rodríguez Zapatero i clar no són capaços de 
mirar-se el melic d’ells mateix que han de mi-
rar al de l’oposició, i així tapen la seua pròpia 
incompetència.

No volem centrar-nos en la corrupció po-
lítica però, si en l’honestedat que predica el 
PSPV, ésta ha de ser no sols de paraula sinó 
també practicada i d’això Zapatero ha estat i 
segueix ben lluny, la mostra és com ha tractat 
el tema de la crisi i conseqüència d’eixa gestió 
nefasta de Zapatero huí les llistes de l’INEM les 
engrosen tant votants del Partit Popular com 
del Partit Socialista.

Al llarg del 2008 fins principis de 2010 són 
cèlebres les frases de Zapatero en les que afir-
mava “que Espanya està a la champions lea-
gue de l’economia europea”, “la llum al final 
del túnel”, “els famosos brots verds”, etc. 
A la fi, tot ha quedat en mentides per tapar 
una gestió econòmica nefasta, marcada per la 
baixada de salaris, de pensions, la pujada de 
l’IVA, la llum, el gas i la gasolina. Una forma 
molt directa de fer que la gent treballadora 
pague la crisi vinga d’on vinga, d’Europa o 
dels Estats Units.

Creiem que és hora d’assumir que el vai-
xell va a la deriva i que cada volta la gent en-
grosa la llista de parats, entre ells molt veïns 
del nostre poble, que preocupen seriosament 
al Grup Municipal Popular. Podem admetre 

Grup Municipal del Partit Popular (PP) que la crisi  és forta, però ens 
neguem a que els treballadors 
esdevinguen els únics respon-
sables de las política “despil-
farradora” del govern Socialis-
te, amb cartells publicitaris que costen entre 
1.500 i 9.000 euros, subvencions a sindicats, 
i una llei de memòria històrica sesgada i fora 
de context.

Creem important deixar la crítica constant 
en la que pareix ubicada l’esquerra, i exposar 
de forma clara quins són els esforços que des 
de la Generalitat s’han fet per fer front a la 
crisi a pesar dels entrebancs que el govern Za-
patero ens posa i ens discrimina front als Ca-
talans, així pareix que a Zapatero sols li han 
interessat dos comunitats: el País Basc i Cata-
lunya, socis del seu govern.

Així Faura ha rebut ajudes des de la Dipu-
tació de València i des de la Generalitat, mit-
jançant el Pla Confiança per un import total 
de 900.000 euros, destinats a la reforma de 
l’escorjador, rehabilitació de l’edifici de la So-
cietat Joventud Musical, restauració del camí 
del calvari, substitució de la il·luminació del 
camp de futbol, reforma del clavegueram del 
Raval, ampliació del carrer de la pilota i la mi-
llora de l’enllumenat públic.

Volem també des d’estes línies recordar al 
portaveu del Grup Socialista Javier Ferrer per 
estos anys de compartir debats, discussions 
i enfrontaments, sempre des del respecte, el 
diàleg i la cordialitat. Al cap i a la fi, sempre 
hem buscat tot allò que era un benefici per al 
poble.

Des del Grup Municipal Popular volem 
tam bé animar a tots els veïns del poble a par-
ticipar en la pròxima cita electoral. Front al de-
sencant general que viu el país fruït de la mala 
gestió i dels freqüents casos de corrupció que 
marquen els informatius, creem que és el mo-
ment de donar un canvi a la trajectòria política 
que governa Espanya.

 GRUP POPULAR DE FAURA
www.myblog.es/ppfaura
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FESTES 2010

        DESPESES       INGRESSOS
Bous i vaques
Barreres
Plaça portàtil i torils

14.380,00
2.950,00
6.000,00

Quotes
Propaganda llibret
Venda camisetes

50.360,00
7.429,00
2.600,00

Assegurança i ambulància 12.067,00 Rifes, loteries i altres 17.500,00
Altres despeses bous 5.404,00 Venda de carn 1.728,00
Orquestres i SGAE 24.729,25 Cadafals 5.400,00
Banda de música 7.175,00 Ajuntament 5.000,00
Pirotècnia 4.000,00 Penya Sant Roc 1.000,00
Despeses festa dia 15 960,00 Venda entrades plaça 460,00
Premis cavalcada i concurs de paelles 800,00
Berenar 3a edat i sopar popular 1.054,88 Total ingressos 91.477,00
Altres 2.087,56
Llibret de festes i cartells 3.500,00 Superàvit 160,17
Camisetes 2.209,14
Despeses comissió de festes 4.000,00
Total despeses 91.316,83
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ACTIVITATS

LA SJMF REP EL PREMI EUTERPE A LA PARTICIPACIÓ FEDERAL. 18 DE SETEMBRE

PRESENTACIÓ DE MAGUI HERRERA LAFONT COM A FALLERA MAJOR DE LA FALLA VILA DE FAURA. 2 D’OCTUBRE

FIRA DE FAURA. DIA 5 DESEMBRE

ExPOSICIÓ DE CARI CAUDET SOBRE EL MÓN DE LA PILOTA. DESEMBRE’10-GENER’11
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ACTIVITATS

MITJA MARATÓ. 12 DE DESEMBRE

BETLEM DEL LLAVANER. DESEMBRE’10-GENER’11

CLOENDA TALLER D’OCUPACIÓ DE JARDINERIA I VIVERISME. 20 DE DESEMBRE

D
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C.F. FUTBOL FAURA

RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL CAMP DE FUTBOL I VISITA DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL 
DE VALÈNCIA. 25 DE GENER
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C.F. FUTBOL FAURA

OBSEQUI D’UNA SAMARRETA SIGNADA PELS JUGADORS DE PRIMERA EL DIA DEL PRIMER PARTIT. 
26 DE GENER
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CLUB PILOTA FAURA

VISITA A LES OBRES DEL CARRER DE LA PILOTA PEL MÓN DE LA PILOTA. 5 DE DESEMBRE

ÀLVARO DIRIGIx L’ESCOLA DE PILOTA DES DE GENER DE 2011

UN ANY MÉS FAURA ACOLLIRÀ LES FINALS DE CATEGORIES ESCOLARS DEL TROFEU EL CORTE INGLÉS 
AL NOU CARRER DE PILOTA. A LA FOTO, ELS EQUIPS DE JUVENILS I DE MAJORS PARTICIPANTS  
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TINGUEU EN COMPTE

BONO ESPORTIU
Us recordem que teniu al vostre 
abast el carnet esportiu, un carnet 
per a divertir-se fent esport, 
i que us permet usar totes les 
instal·lacions esportives, inclòs el 
camp de futbol.  
La validesa del carnet és anual, 
personal i intransferible. 
Els preus són: 36 8 majors de 
15 anys empadronats, 28 8 menors 
de 15 anys empadronats. Per a les 
persones no empadronades a Faura 
els preus són: 72 8 majors de 15 
anys i 56 8 menors de 15 anys.


OBRES 
ACCESSIBILITAT
Després de finalitzar amb el pla 
de voreres, en breu, començaran les 
obres per a fer totes les voreres 
accessibles, facilitant principalment 
l’accés a les persones amb mobilitat 
reduïda. Les obres començaran 
pel barri nou d’Almorig. 



METAMEMÒRIA
Metamemòria és un projecte 
artístic d’una jove del Port de 
Sagunt que pretén construir una 
part de la història del Camp de 
Morvedre, partint de la memòria 
personal formada per documents 
visuals i sonors que repleguen fets, 
vivències i experiències del 
segle XX en la nostra comarca 
(llibres, fotos, vídeos, periòdics, 
discos, escrits, …)
El projecte el podeu vore en la web
www.metamemoria.com 


VALÈNCIA 
PROVÍNCIA WIFI
Sabeu que tenim unes zones 
habilitades amb wifi lliure al poble 
que són a la biblioteca, al jardí 
de darrere de la Canaleta i a la 
piscina, encara que estem patint 
problemes tècnics. Us informem 
que l’Ajuntament s’adherit al 
projecte “Província wifi” de la 
Diputació per tenir cobertura a tot 
el poble. Esperem que en breu la 
Dipu ho pose en marxa. 
Us mantindrem informats.
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TINGUEU EN COMPTE

ENLLUMENAT PÚBLIC
Per tal d’estalviar energia 
i també recursos econòmics, 
encara que segurament ja ho deveu 
haver advertit, us informem que 
l’enllumenat públic disminueix la 
intensitat a partir de les 21 h. La 
il·luminació als parcs i jardins s’apaga 
a les 23 h, entre setmana, 
i l’1 de la matinada, els caps de 
setmana. Açò és possible gràcies 
a què amb la reforma integral de 
l’enllumenat s’han instal·lat reductors 
de fluix.



SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA DEL M3
No ha estat possible, per 
qüestions alienes a l’Ajuntament, 
la connexió definitiva a l’aigua 
del m3 tal i com informàvem en 
l’anterior BIM. El més probable 
és que el subministrament s’inicie 
en començar l’estiu, però perquè 
estigueu més segurs i no estigueu 
patint, el subministrament 
s’informarà per sectors, i casa a 
casa, a més dels mitjans habituals. 
Esperem que siga el més breu 
possible.

 PAGAMENT
DE 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 8 per casa i 15 8 per pensionista. 
També recordem que el resguard 
de Bancaixa serà necessari per a 
qualsevol per acte que necessite 
justificació de col·laborador.



OFICINA VIRTUAL
S’ha posat en marxa el registre 
electrònic de l’Ajuntament. 
Podeu tramitar sol·licituds 
genèriques, presentació 
de queixes i suggeriments, 
comunicació d’incidències en la 
via pública i petició de certificat 
d’empadronament. 
Per a accedir al registre heu de 
disposar d’un certificat electrònic 
reconegut. 
Més informació a www.faura.es



FACEBOOK
L’Ajuntament a les 
xarxes socials. Us 
recordem que a més de la web, del 
correu electrònic teniu 
al vostre abast un nou 
canal de comunicació 
per fer-nos arribar els 
vostres suggeriments. 
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TINGUEU EN COMPTE

PASSAPORT 
CULTURAL 2011
Per segon any consecutiu 
podeu trobar el Cicle 
de Música Valenciana i 
de Cambra al Passaport 
Cultural. Les persones 
que acudisquen al Cicle 
rebran un incentiu de 
l’Ajuntament al segellar 
el corresponent full 
del passaport. Els 
interessats podreu 
recollir-los a les oficines 
de l’Ajuntament. A més 
del Cicle de música 
podeu trobar un total de 
217 propostes culturals 
de tota la província de 
València.

 ELECCIONS 22 MAIG
El pròxim 22 de maig hi ha 
eleccions municipals i autonòmiques. 
Cens electoral
Les llistes del cens electoral s’exposen 
al públic, a l’Ajuntament, en horari d’oficines,
del 4 al 12 d’abril, tots dos inclusivament.
Meses 
La distribució de les meses electorals és: 

Inicials cognoms Vota en:

Secció 1
(part de dalt)

A - K Ajuntament
L – Z Llar jubilat

Secció 2
(part de baix)

A – K Antiga 
biblioteca

L - Z Antiga 
biblioteca

Vot per correu
De 30 de març 
fins al 12 de maig
es pot sol·licitar el vot per 
correu. Cal anar a l’oficina 
de correus amb un
document acreditatiu 
(DNI, passaport o permís 
de conduir). En cas de malaltia, es 
necessitarà una autorització notarial o consular
i d’un certificat mèdic oficial.

Vot electors residents en l’estranger
Pel que fa al vot d’aquelles persones que
viuen a l’estranger es pot sol·licitar 
del 30 de març al 23 d’abril. Aquests electors 
sols podran votar a les eleccions autonòmiques.



CITA PRÈVIA
PER AL METGE 
Us informem que la 
Conselleria de Sanitat 
oferix la possibilitat de 
sol·licitar cita prèvia 
d’atenció primària
a través d’internet 
i per SMS. 
Podeu informar-vos al 
centre de salut 
i a la pàgina web: 
http://www.san.gva.es/val/
ciud/estadisticas.html.



de conduir). En cas de malaltia, es 
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ASSOCIACIONS

FIBROMIÀLGIA
Una associació d’afectats de fibromiàlgia naix 

al nostre poble. Oferirà informació sobre la ma-
laltia i assessorament. Per a més informació, po-
deu contactar al telèfon 635938587 o al correu 
electrònic patrifour@hotmail.es 

DIA ACTIVITAT LLOC D’EIXIDA HORA

6 DE MARÇ DIA DE LA BICI 
13 DE MARÇ CAÑONES DEL JUCAR RONDA DE FAURA 7’30 H

27 DE MARÇ
SENDERS LA VALL DE SEGÓ. 
GRUP DE SENDERISME DE L’ONCE PER DETERMINAR 8’30 H

3 D’ABRIL PR-LA VALL DE SEGÓ. 29 KM. DIFICULTAT ALTA PER DETERMINAR

9 D’ABRIL
10ª MARxA A PEU AL CAMP DE MORVEDRE. 
ALFARA DE LA BARONIA. 19 KM. DIFICULTAT BAIxA PLAÇA D’ALFARA 8’00 H

CENTRE EXCURSIONISTA LA VALL DE SEGÓ 

FAURA SOLIDÀRIA
No són temps 

fàcils els que cor-
ren, i cada vega-
da més hi ha gent 
que necessita de la 
nostra ajuda, de la 
nostra participació 
i compromís social, 
per este motiu en 
totes les activitats 
d’enguany és po-
sarà un punt de re-
collida d’aliments, a 
través de Faura Solidària i en col·laboració amb 
la Creu Roja.

Us recordem que Faura Solidària està situa-
da al carrer Major, núm. 81, i està obert dimarts 
i dijous, de 18 a 20 h.

MARETES 
El Grup de suport a lactància materna “Mare-

tes” es reuneix dos dilluns al mes, a l’antiga biblio-
teca, a les 18 h. Les activitats són gra tuïtes i estan 
organitzades per voluntàries amb experiència  o 
formades en lactància materna. Per a més infor-
mació podeu contactar a través del següent cor-
reu electrònic lesmaretes@gmail.com, o amb: 
Carmen Rosa (630239404), Karina (645568117), 
Rosabel (651036782) i Feli (620070059).

El Centre Excursionista ens informa de les activitats previstes per als pròxims mesos. Les reunions són 
cada dijous a les 20 h, a la seu del Centre al carrer Cervantes-local de l’edifici AMICS. Podeu trobar 
més informació a la següent pàgina web: http://www.centrexcursionistalavalldesego.blogspot.com
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NAIXEMENTS 2010

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

1. JULEN SáNCHEz DíAz, nascut el 13 de gener
2. ANA GARCíA DOMINGO, nascuda el 15 de gener
3. LITAO CHEN, nascut el 19 de gener
4. SANTIAGO GOLLART APARICIO, nascut el 26 de gener
5. DAVID GRAMA, nascut el 3 de febrer
6. SERGI VILLAR SANLUCAS, nascut el 3 de febrer
7. AARÓN ALCázAR BURGOS, nascut el 4 de febrer
8. MIGUEL PÉREz RAMÓN, nascut el 3 de febrer

 9. LAURA DOMINGO GÓMEz, nascuda el 12 de febrer
10. IRENE MARTíNEz BADíA, nascuda el 13 de febrer
11. ROSER MARTíNEz BADíA, nascuda el 13 de febrer
12. LARA AMER MORENO, nascuda el 2 de març
13. VíCTOR zABLOCKI MARUSIAK, nascut el 2 d’abril 
14. AITOR MANzANOS ROS, nascut el 9 d’abril
15. AYA MOKAHLI, nascuda el 2 de maig
16. ALBA LLUSAR CIVERA, nascuda el 2 de maig
17. CARLES REDONDO SAEz, nascut el 4 de maig
18. ELSA RAMÓN PEIRÓ, nascuda el 5 de maig
19. NACHO SALES MARTíNEz, nascut el 10 de maig
20. PAULA JIMÉNEz RUIz, nascuda el 5 de juny
21. VíCTOR CHORDá GARCíA, nascut el 18 de juny
22. JOAN AGUDO CERVERA, nascut el 23 de juny
23. ANDREA PÉREz DRAGOMIR, nascuda el 30 de juny
24. JOAN GázQUEz QUERALT, nascut el 16 de juliol
25. ALICIA FERNáNDEz ELIS, nascuda el 20 de juliol
26. JOAQUIN FERRER ADSUARA, nascut el 21 de juliol
27. MARTíN QUILEz TAVERA, nascut el 24 de juliol
28. LUCIA GARCíA PACHECO, nascuda el 20 de juliol
29. ELENA TALAVERA RAGA, nascuda el 3 d’agost
30. DANIEL PÉREz FERRER, nascut el 4 d’agost
31. CARLOTA LÓPEz SUEIRAS, nascuda el 18 d’agost
32. DANIEL BUDA GIL, nascut el 13 d’agost
33. GABRIEL HERNáNDEz MARTí, nascut el 28 d’agost
34. IKER GÓMEz GARCERA, nascut el 11 de setembre 
35. LARA RODRíGUEz BONET, nascuda el 20 de setembre
36. NEUS YUSTE RODRIGO, nascuda el 28 de setembre
37. AITANA BROCH SáNCHEz, nascuda el 28 de setembre
38. DANIEL BOSQUE POLO, nascut el 5 d’octubre
39. JOSÉ DAVID CORTÉS, nascut el 14 d’octubre
40. JESúS MARTíNEz RUEDA, nascut el 16 d’octubre
41. MARINA ALIAGA QUERALT, nascuda el 19 de novembre
42. NúRIA NADAL ARCEO, nascuda el 17 de novembre
43. DENIS FLORENTIN MARCO, nascut el 13 de desembre
44. NEFTALI SAYAS FENOLLOSA, nascut el 14 de desembre
45. IKER JOSUE PÉREz PÉREz, nascut el 17 de desembre
46. IGNACIO MARTíNEz FORNER, nascut el 29 de desembre
47. ALEJANDRO GARCíA CARPUSOR, nascut el 21 de desembre






