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EXTRACTE DEL DISCURS D’INVESTIDURA DE 
L’ALCALDE 

13 DE JUNY DE 2015

Regidores i regidors companys de corporació (...):

Hui hem constituït la desena corporació mu-
nicipal des del restabliment de la democràcia. 

Deu actes solemnes on 66 regidors i regidores i tres 
alcaldes hem tingut l’honor, la responsabilitat i l’orgull 
de servir des de l’Ajuntament a tots i totes. (...)

I amb eixe reconeixement, l’agraïment institucional 
i sincer als més de dos mil veïns i veïnes que el dia 
24 exerciren el seu dret al vot i vingueren a donar-li 
forma a aquesta corporació municipal que hui pren 
possessió. (...)

I, ara, toca treballar en uns temps nous. O, almenys, 
això sembla. Un temps nou que a Faura, fa anys que 
ja s’obriren. (...) Ací ja fa temps que l’alcalde ni ostenta 
comandament ni vara, que està molt bé al coixinet. 
Que s’escolta a tots, que s’està al costat de tots, da-
vant de qui faça falta, i si és un jutge decidint d’un des-
nonament també. Que ací l’Ajuntament és de tu a tu. 
Que mai se li ha tallat la paraula a ningú, que sempre 
hem estat un mil·límetre darrere de cada associació i 
cada iniciativa que fóra bona pel poble, vinguera d’on 
vinguera. 

Ací fa temps que defenem la nostra història, la gent 
i els valors republicans, molt abans que tinguérem 
constitució, perquè alguns fins i tot es deixaren la pell 
defensant-los. Ací fa temps que la nostra llengua és 
un vehicle efectiu de comunicació i identitat cada dia, 
sense necessitat de discriminacions positives, sense 
pols ni remolí. Ací fa temps que corregim i demanem 
disculpes amb naturalitat quan no hem o he estat en-
certat. Això que ara està de moda, això que pareix 
tan innovador, a aquest poble ja fa anys que molt d’ei-
xos 66 regidors ho han portat de bandera i això em fa 
estar orgullós de la meua marca que no és altra que 
Faura. I hem de continuar fent-ho, alimentant-ho i mi-
llorar-ho, sense dubte. (...)

La gent té ganes de política. Però, de la de de veres, 
la que serveix per a transformar, la que no es queda 
en la corfa o en l’espectacle. La gent té ganes de la 
política del trellat, la que respecta les regles, i quan 
li apareixen injustes treballa per canviar-les; però, les 
respecta i les compleix. La gent té ganes de la política 
(...) de l’interés general, la que caben tots, voten el que 
voten i pensen com pensen. La política en P majús-
cula. (...)

Desitge que eixa forma de fer política, la que m han 
ensenyat a mi, no doctors en política, sinó el carrer, 
s’òbriga per fi camí en aquest començament de segle 

que està essent per a oblidar i del que només m’agra-
da una cosa: la possibilitat d’aprendre, millorar i can-
viar que ens obri. (...)

No puc tampoc de deixar d’advertir en aquest dis-
curs d’investidura, encara que siga breument, que 
també lluitaré des del respecte escrupolós de la llei i 
amb tots els instruments a la nostra mà, per a canviar 
i millorar la Llei de Racionalització dels Ajuntaments. 
Som majors d’edat i l’Administració més propera de la 
gent. No es poden desmuntar els ajuntaments, s’ha 
de fer-los més forts per a defensar millor els drets i els 
anhels de la gent. No és la direcció correcta la que té 
eixa llei. Crec i molts creguem que és un altre.

Temps anem a tindre per això, i anar posant sempre 
les creus a cada una de les coses que us proposem 
al nostre programa electoral, convertit ara en progra-
ma de govern. I sabeu que a més té un denominador 
comú. Millorar cada dia, encara que siga un poquet, la 
vida dels faurers i de les faureres. Fer d’aquest espai 
de convivència que es diu Faura, un lloc en el qual 
puguem criar als nostres fills amb tranquil·litat, natura-
litat i orgull. On ningú haja d’anar-se’n fora quan no vol 
anar-se’n  per a buscar-se un futur. Perquè ens sentim 
faurers, però tenim vocació de ser ciutadans del món, 
d’un món també millor, més just i igualitari.

La lluita contra la pobresa, contra les desigualtats, 
contra les injustícies només és definitiva quan es fa 
des dels parlaments, però també, dia a dia amb les 
nostres accions, des dels ajuntaments, i des de la vida 
pròpia. No ho oblidem.

Us promet que amb la mateixa fortalesa amb la qual 
m’heu reelegit alcalde treballaré amb tota la meua 
energia, amb tots els instruments a l’abast, amb ac-
cions i des de la paraula, respectuosa, conciliadora 
però ferma, perquè eixos temps nous siguen profito-
sos i fructífers per a tots. També per al nostre poble.

Que en eixos pròxims quatre anys, com digué el 
nostre veí, escriptor i diputat autonòmic Fernando 
Delgado, en l’apertura de la legislatura de les Corts 
Valencianes, “la paraula ens salve”. Que falta hi fa.

I, per últim i no per això menys important, moltes 
gràcies als meus, als més pròxims; i amb ells, els més 
pròxims de tots els regidors i regidores. Vosaltres no 
heu elegit ser representants públics i teniu tots els in-
convenients i cap avantatge. Gràcies per estar ací. (...)

Bona nit, s’alça la sessió.

                              
toni gaspar

 Facebook.com/ToniGaspar
 Twitter.com/ToniGaspar

www.tonigaspar.es

Full de l’AlcAlde
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Acords del ple de l’AJuNtAMeNt
sessió del 30-03-2015
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre ratifi-

cació del decret 31/2015 sobre el Taller d’Ocupació Faura II.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre el 

Dragó Groc, la nova plaga citrícola.
 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) i 

dos abstencions (els del PP), la proposició del PSPV-PSOE sobre 
l’eficiència energètica.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE d’ instar 

al Consell al fet que garantisca l’accés dels tractaments d’última 
generació per a les persones afectades per l’hepatitis C.
 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) i dos 

en contra (els del PP), la proposició del PSPV-PSOE i ERPV sobre 
negociació d’un nou acord de professorat interí.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre rati-

ficació de la modificació dels estatuts del Consorci per al servici 
de prevenció d’extinció d’incendis i de salvament de la província 
de València.

sessió extraordinària  del 28-04-2015
 Formació de meses electorals per a les eleccions locals i au-

tonòmiques el pròxim 24 de maig de 2015.

sessió extraordinària  del 13-06-2015
 Constitució del nou Ajuntament i elecció de l’alcalde. És elegit 

alcalde-president Antoni F. Gaspar Ramos.

sessió extraordinària  del 29-06-2015 
 Es dóna compte de les Resolucions d’Alcaldia relatives a de-

signació de tinences d’Alcaldia, Delegacions i nomenament de 
membres de la Junta de Govern Local.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre dele-

gació de competències del ple en la Junta de Govern Local.
 S’aprova, per nou vots a favor (els del PSPV-PSOE i PP) i dos 

en contra (els del grup Junts per Faura), la proposició de l’Alcaldia 
sobre la periodicitat de les sessions plenàries.
 S’acorda, per nou vots a favor (els del PSPV-PSOE i PP) i dos 

abstencions (els del grup Junts per Faura), la proposició de l’Alcal-
dia sobre modificació del Reglament Orgànic Municipal.
 Es dóna compte de la composició dels òrgans municipals.
 S’acorda, per nou vots a favor (els del PSPV-PSOE i PP) i dos 

abstencions (els del grup Junts per Faura), la proposició de l’Alcal-
dia sobre designació de tresorer.
 S’acorda, per set vots a favor (els del PSPV-PSOE), dos vots en 

contra (els del PP) i dos abstencions (els del grup Junts per Fau-
ra), la proposició de l’Alcaldia sobre reconeixement de dedicació 
exclusiva del càrrec de primera tinent d’Alcaldia.
 S’acorda, per set vots a favor (els del PSPV-PSOE), dos abs-

tencions (els del PP) i dos vots en contra (els del grup Junts per 
Faura), la proposició de l’Alcaldia sobre nomenament de repre-
sentants de l’Ajuntament en Òrgans Col·legiats.
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre trans-

parència.

Acords de lA JuNtA de goVerN locAl
tots per unanimitat

sessió del 24-02-2015
 Llicències urbanístiques.
 Aprovació del Pla d’Actuacions d’Emergències per a la crema i 

focs d’artifici en Falles.

sessió del 26-03-2015
 Felicitació als alumnes del CEIP Sant Vicent Ferrer, Javier Casas 

Díaz i Vicent Navarro Asensi per la concessió de premis extraor-
dinaris al rendiment acadèmic.
 Aprovació de les normes d’ús del Parc de la Rodana per a les 

pasqües.

sessió extraordinària del 10-04-2015
 Llicències urbanístiques.
 Aprovació del conveni de col·laboració amb Humana-Funda-

ción Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclatge i el compor-
tament sostenible.
 Sol·licitud al Govern de la Nació per a la protecció i assistència a 

les persones treballadores del camp.

sessió del 27-04-2015
 Donar compte de l’estat  de tramitació de l’expedient relatiu a la 

recuperació d’un tram del barranc del Codoval.
 Donar compte de la reunió amb els tècnics  municipals per a 

l’estudi i valoració de les condicions d’accessibilitat a persones 
amb mobilitat reduïda i seguretat en les obres i instal·lacions mu-
nicipals.
 Sol·licitar a la Sindicatura  de Comptes un informe sobre la pos-

sibilitat de publicar “on line” els gastos i ingressos de l’Ajuntament.

sessió del 26-05-2015
 Llicències urbanístiques.
 Pròrroga de llicència urbanística de Gas Natural Cegás, S.A.

sessió extraordinària del 01-06-2015
 Aprovació del conveni amb la Federació de Pilota Valenciana 

per a la celebració de les finals del “XI Campionat Autonòmic de 
Galotxa, Trofeu “El Corte Inglés”.

sessió del 29-06-2015
 Estudi i elaboració del I Pla de mobilitat municipal.
 Incorporació de diferents propostes veïnals a l’execució dels 

projectes de reforma de les instal·lacions municipals i reforma del 
Parc Infantil de la Canaleta.
 Estudi i elaboració del III Pla d’Instal·lacions Municipals.
 Autoritzar el conveni amb els veïns del carrer Germanies per-

què l’Ajuntament execute les obres de desviament del cablejat 
telefònic. 
 Ampliar el termini de les normes d’ús del Parc de la Rodana a 

tot l’any.
 Iniciar l’estudi tècnic i jurídic d’usos de la Protectora, per  conti-

nuar les converses amb l’actual directiva sobre el seu futur.
 Oferir la col·laboració de l’Ajuntament amb l’UPV en l’estudi que 

s’està elaborant a nivel provincial sobre la gestió de l’aigua.
 Delegar l’execució i control dels programes municipals de llibres 

i vacunes en la Comissió de Serveis Socials de la Mancomunitat.
 Estudiar les formes de col·laboració a l’AMPA de Sant Vicent 

Ferrer per a posar en marxa el banc de llibres.
 Elaborar una campanya de potenciació de l’administració elec-

trònica.
 Sol·licitar a l’Ajuntament de Benifairó de les Valls la constitució 

d’una comissió intermunicipal per treballar perquè es declare 
Parc natural municipal a la Rodana.
 Aprovació de l’esborrany de les bases de baremació del Pla 

d’Ocupació Municipal que estudiarà la comissió del Pla d’Ocu-
pació.
 Sol·licitar a Acció Ecologista Agró la seua col·laboració en tre-

balls mediambientals en les propietats municipals.
 Iniciar la redacció del pròxim número de la revista Llogarets i de-

AJuNtAMeNt INForMA
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AJuNtAMeNt INForMA

legar la seua proposta de continguts en la Regidoria de Cultura.
 Ampliar l’acord de Ple de 26/04/2010, perquè la bandera de la 

LGBT, ondeje en l’Ajuntament, a més del 17 de maig Dia interna-
cional contra l’Homofòbia i Transfòbia, també ho faça el dia 28 de 
juny Dia Internacional de l’Orgull Gai.
 Acollir-se al Programa d’Horts Socials Municipals 2015 de Dipu-

tació de València, i fer-lo compatible  amb el programa de terrenys 

de la marjal que l’Ajuntament ofereix tots els anys.
 Sol·licitar a la Diputació de València l’elaboració d’un protocol 

perquè les persones amb dificultats econòmiques puguen frac-
cionar el pagament dels seus impostos, taxes i multes.
 Llicències urbanístiques.
 Donar compte de l’adhesió al Programa d’Assistència Nutricio-

nal per a menors escolaritzats en educació infantil i primària.

un moment de l’acte del ple de constitució del nou Ajuntament.

El passat 29 de juny, l’Ajuntament ce-
lebrà el Ple extraordinari d’Organització 
corresponent, on s’aprovà, entre altres 
mesures, el nou Reglament Orgànic 
Municipal (ROM), en el qual s’ha inclòs:

  Constituir una Mesa de Contractació 
Permanent que assistirà a l’òrgan de 
contractació en els procediments d’ad-
judicació i on tindran representants els 
membres de l’oposició.

 Crear una Comissió del Pla d’Ocupa-
ció i baremacions, on també participarà 
l’oposició, per a baremar les condicions 
formatives i socioeconòmiques de les 
persones candidates a seleccionar per 
als programes públics d’ocupació i dels 

estudiants que es puguen beneficiar de 
les beques. 

Altres mesures aprovades en el mateix 
Ple es van centrar en:

 Incrementar la participació i implica-
ció del veïnat i entitats de Faura en la 
gestió municipal mitjançant la Carta de 
Participació Ciutadana, que es revisarà 
i adaptarà tan ràpidament com siga 
possible. A més, es potenciarà la par-
ticipació ciutadana per mitjà de l’ús de 
les noves tecnologies.

 Reduir l’import dels considerats com 
contractes menors. L’import estava xi-
frat en 50.000 euros, en el cas de con-

tractes d’obra, i en 18.000 euros, en 
el d’altres contractes. L’Ajuntament ha 
decidit abaixar esta quantitat, de forma 
que els contractes d’obra de més de 
25.000 euros hauran de ser adjudicats 
amb la sol·licitud prèvia de pressupos-
tos a tres empresaris i, en el cas de 
subministraments i serveis, quan l’im-
port siga superior a 3.000 euros.

 Ratificar l’acord per a publicar online 
els gastos i ingressos de l’Ajuntament i 
sol·licitar al Tribunal de Comptes i Sindi-
catura de Comptes de la Comunitat Va-
lenciana un informe per tal de respec-
tar tots els drets que es puguen vore 
afectats, com ara, el de la protecció de 
dades personals. 

NoVes Mesures AproVAdes eN el ple d’orgANItZAcIÓ

lIQuIdAcIÓ de l’AJuNtAMeNt A 31-12-2014:

Romanent total de tresoreria  695.598,19

Deutes amb l’Ajuntament 483.707,25

Diners en efectiu 563.390,38

Deute viu 712.000,00

Com podeu observar, si la Ge-
neralitat i la resta d’institucions 
públiques liquidaren el deute que 
tenen amb l’Ajuntament i amb el 
que hi ha en efectiu es podria can-
cel·lar el deute viu. Però l’Estat va 
traure un Decret-Llei que perme-
tia renegociar els préstecs amb 
la reducció dels interessos al 0%, 
per tant l’Ajuntament ha preferit no 
cancel·lar el deute i poder tindre 
liquiditat.
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NoVA legIslAturA

ORGANIGRAMA

ANtoNI F. gAspAr rAMos
Alcalde- President

JuNtA de goVerN

1ra Tinent d’Alcalde
coNsol durAN dIANA

2n Tinent d’Alcalde
MIguel JesÚs MecHÓ ForNer

3r Tinent d’Alcalde
BeNIto gArcÍA NAVArro

coMIssIÓ especIAl de 
coMptes

JAVIer QuerAlt VIlA
 (PSOE)

JuAN eNrIQue gArcÍA ANtolÍ
(PP)

Josep cereZo sAlt
(JUNTS PER FAURA)

coMIssIÓ plA d’ocupAcIÓ I 
BAreMAcIoNs

coNsol durAN dIANA
 (PSOE)

MArÍA rAMÓN BeltrÁN
(PP)

Josep cereZo sAlt
(JUNTS PER FAURA)

JuNtA de portAVeus

coNsol durAN dIANA
 (PSOE)

MArÍA rAMÓN BeltrÁN
(PP)

doMÈNec gArcIA ANglÉs
(JUNTS PER FAURA)

coNsell de  goVerN I 
delegAcIoNs

coNsol durAN dIANA
CULTURA, HISENDA I 

ADMINISTRACIÓ

MIguel JesÚs MecHÓ 
ForNer

EDUCACIÓ I ESPORTS

elVIrA BoNANAd 
cuBells

IGUALTAT (Serveis Socials, 
Dona, Dependència, Faura 

Solidària)
coNsell AgrArI

JAVIer QuerAlt VIlA
 (PSOE)

JuAN eNrIQue gArcÍA ANtolÍ
(PP)

doMÈNec gArcIA ANglÉs
(JUNTS PER FAURA)

tresorer

JAVIer QuerAlt VIlA
 (PSOE)

coNsell escolAr

MIguel JesÚs MecHÓ ForNer

MANcoMuNItAt de les VAlls

ANtoNI F. gAspAr rAMos

JAVIer QuerAlt VIlA

MesA de coNtrActAcIÓ 
perMANeNt

BeNIto gArcÍA NAVArro
(PSOE)

MArÍA rAMÓN BeltrÁN
(PP)

doMÈNec gArcIA ANglÉs
 (JUNTS PER FAURA)

JAVIer QuerAlt VIlA
TREBALL (Agricultura, 

Manteniment 
Via Pública i Mercat)

sArA pedrÓs MecHÓ
FESTES I PILOTA

BeNIto gArcÍA NAVArro
URBANISME, 

MANTENIMENT I GESTIÓ 
D’EDIFICS MUNICIPALS
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Ventas	  

PSOE	  

PP	  

EUPV	  

resultats de les eleccions municipals

resultats de les eleccions a les corts Valencianes

escrutINI
Regidors totals 11

Vots comptabilitzats 2063 74,83%

Abstencions 694 25,17%

Nuls 34 1,65%

En blanc 28 1,38%

Vots per pArtIt
PSOE 703 34,38%

PP 435 21,27%

COMPROMÍS 341 16,67%

PODEMOS 226 11,05%

C'S 126 6,16%

EU 96 4,69%

PACMA 13 0,64%

ESPAÑA 2000 9 0,44%

SOMVAL 7 0,34%

GANEMOS 7 0,34%

UPYD 6 0,29%

VOX 6 0,29%

EB 3 0,15%

Vots per pArtIt
Partit Regidors Vots

PSOE 7 1283 63,23%

PP 2 384 18,93%

Junts per Faura 2 334 16,46%

PSOE
7

PP
2

Junts per Faura
2

	  

Ventas	  

PSOE	  

PP	  

COMPROMÍS	  

PODEMOS	  

C'S	  

EU	  

PACMA	  

ESPAÑA	  2000	  

SOMVAL	  

GANEMOS	  

UPYD	  

VOX	  

EB	  

JUNTS	  

PCPE	  

JONS	  

UXV	  

RECORTES	  CERO	  

P-‐LIB	  

LCN	  
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grup MuNIcIpAl del pArtIt populAr

DISCURS DEL GRUP POPULAR AL PLÈ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUN-
TAMENT.

Benvolguts amics, amigues, companys i companyes regidors, Senyor 
Alcalde-President, Sra. Secretaria, autoritats que ens acompanyen, 
veïns i familia. M’agradaria començar la meua intervenció en aquest 

saló de Plens, felicitant tots els regidors i regidores que el passat 24 de 
maig van ser triats, i agraïnt a totes les persones que hui han decidit acudir 
a aquest acte.
Deia el  professor, Enrique Tierno Galván: “Todos tenemos nuestra casa, 
que es el hogar privado; y la ciudad, que es el hogar público” hui venim 
on es prenen les decisions que afecten la llar pública, la nostra ciutat, per 
a construir, per a trobar-nos, però sobretot per a donar resposta a una 
ciutadania que ens demanda accions, que busquem solucions als seus 
problemes, que ens exigix com no podia ser d’una altra manera, diàleg i 
enteniment, sense censures ni impediments previs, sense ser presoners de 
l’ahir, ni rehens del demà.
Sense ànim d’estendre’m massa m’agradaria exposar, en un dia tan impor-
tant com hui, quins van a ser els compromisos que la nostra força política 
va adquirir amb els faurers, i quins serán, per tant, les principals línies que, 
des de l’oposició, defendrem els dos regidors del Grup Municipal Popular.
Recolzarem totes aquelles decisions que de forma ordenada, clara i trans-
parent vagen dirigides a millorar la vida de les persones. Des d’aquest mo-
ment, ens posem a disposició tant del grup de govern, com del grup que 
conformen l’oposició, per a buscar fórmules, i desenrotllar estratègies que 
vagen dirigides a millorar la quotidianitat.
 Perquè realitzar oposició responsable és supervisar l’acció del govern, clar 
està. Però també és actuar en positiu, intentant arribar a acords. Acords 
que, valga dir, requereixen de la voluntat de dues parts i és per això que, 
senyor Alcalde, he de demanar-li, que intente arribar a pactes amb la resta 
de grups polítics, perquè des d’aquesta bancada puc asegurar-li que tindrà 
la mà estessa. La tindrà estessa: per fer tot allò posible per tallar el proble-
ma de la desocupació; tindrà la mà estessa per a millorar els serveis públics 
de la gent que hui ens escolta, i com no, per a fer del poble de Faura un 
lloc més sostenible. Mencionaré una frase de Adolfo Suarez, que deïa: “El 
Parlamento está para dialogar. Si no hubiéramos dialogado en la transición 
difícilmente estáriamos aquí”.
Però a més, m’agradaria recordar, que hui és el dia en què celebrem una de 
les festes de la democracia. És el dia en que l’últim mandat dels ciutadans 
es du a terme. Fà menys d’un mes, els faurers, varen decidir amb el seu 
vot els que serien els seus representants a l’Ajuntament de Faura. Hui es 
compleix eixe mandat. Però per a nosaltres, per al grup que represente, no 
hauria de ser aquest l’últim mandat dels ciutadans per als pròxims quatre 
anys, per aixó vos diem: PARTICIPEU.
Des del Grup Municipal Popular volem i treballarem per a defendre una 
manera de fer política, la manera de fer Política, amb majúscules, que re-
quereix un moment com el que vivim. Una situació de crisi económica i 
social, sí, però també de crisi de la Política. Una crisi, la de la política, que 
es reflecteix en la desconfiança cap als partits, i especialmente cap als 
polítics; en la distancia entre representants i representats, i en la pèrdua 
de valor democràtic que suposen certs comportaments d’alguns polítics 
que s’obliden de que, en última instancia, la sobirania continua recaient en 
els propis ciutadans. És el moment de “posar tota la carn en el rostidor” 
no sols per a crear ocupació, sinó també per a recuperar la confiança dels 
ciutadans cap a la Política. Per a guanyar-nos el respecte dels que ens han 
votat. Per a implicar a tots i totes en la tasca Política i per a realitzar una 
verdadera regeneració democrática.
I aixó, senyor alcalde, senyors regidors, ho hem de fer a través de la partici-
pació, establint una transparencia radical en les institucions, donant exem-
ple, sent austers i realitzant una tasca de govern i d’oposició responsable. 
Per això, com vos dic, tindràn la mà estessa dels regidors del Partit Popular.
Voldria acabar aquesta intervenció citant un vell educador brasiler, a Paulo 
Freire. En una de les seues conferències va dir: que no és compatible donar 
clases de democracia, i al mateix temps considerar absurd i inmoral que el 
poble participe en el poder. Al grup que represente, li agradaría que al final 
d’aquesta legislatura que hui comença, en aquest saló de Plens, puguem 
estar orgullosos per haver donat clases de democracia permetent que tots 
puguen participar el màxim posible.
A tots i totes moltes gràcies.         

Grup Municipal Popular
popularesfaura@hotmail.es 

   PpfauraPopulares 

INTERVENCIÓ AL PLE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUN-
TAMENT

El grup municipal socialista vol començar la seua in-
tervenció donant les gràcies a totes les persones que 
varen exercir el dret al vot el dia 24 de maig i que són 

les que han fet possible, independentment de l’opció esco-
llida, que la democràcia es veja renovada i que l’Ajuntament 
que acaba de constituir-se, amb tres sensibilitats polítiques, 
expresse un acte de sobirania popular. 

El poble ha parlat i, per novena vegada consecutiva, ha 
atorgat la majoria a la llista del partit socialista; a tots els 
que ens han donat la possibilitat de governar durant quatre 
anys, moltíssimes gràcies de tot cor. 

Quatre anys més per a continuar portant endavant el pro-
jecte de poble que iniciarem fa 32 anys, i que amb l’ajuda 
de totes i tots, ha suposat un canvi en la vida del nostre 
municipi. Perquè el nostre projecte solidari és un projecte 
col·lectiu que no acaba amb les legislatures, no acaba mai 
perquè és un PROJECTE DE POBLE. 

Tots els grups municipals que estem representats en este 
Ajuntament hem de tenir com a principi rector de la nostra 
actuació el compliment de les lleis i les normes que ga-
ranteixen els drets i els deures de tota la ciutadania. Fer 
política és treballar pel bé comú, pel bé del poble per a ser 
SEMPRE POBLE.

S’ha de fomentar la vida pública local, s’han d’acostar les 
decisions al poble i s’han d’escoltar les seues propostes i 
sobretot, s’ha de mantenir una coherència permanent entre 
les accions que fem i els discursos polítics que llancem.

Volem reflexionar sobre aquella qüestió ja plantejada per 
Sòcrates, Plató i Aristòtil: qui ens ha de governar? Els mi-
llors, deien… Molt bé…. I com sabrem qui són els millors? 
La pregunta quedava a l’aire però el que si que tenim clar al 
grup socialista de Faura és que s’ha de ser honest, sincer, 
compromés, autocrític, humil, respectuós, i saber escoltar 
per a poder assumir la veu de tots vosaltres.

Tenim davant nostre l’obligació de decidir com contribuir al 
progrés cívic del nostre poble. Més que mai, hem d’estar al 
servei de les persones no només per les accions que farem, 
sinó, i sobretot, per com les pensem fer. Perquè com deia 
Joan Fuster, “tota política que no fem nosaltres, serà feta 
contra nosaltres”.

 Socialistes de Faura

@Faurapspvpsoe

grups MuNIcIpAls
grup MuNIcIpAl socIAlIstA
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grup MuNIcIpAl JuNts per FAurA

Tornem a començar una altra legislatura. Les ganes i la 
il·lusió són les mateixes, però sóm més forts, gràcies a la 
voluntat del poble. Des de Junts per Faura, com a coa-

lició que uneix tot el valencianisme d’esquerres local, estem 
d’enhorabona. L’augment de vots i de representació, el doble 
concretament, fa sentir-nos satisfets i recolzats en la faena que 
estem duent a terme. Una faena sovint antipàtica i ingrata: la 
de fer oposició; fiscalitzar i controlar l’acció de l’equip de go-
vern. Amb tot, com hem repetit en més d’una ocasió, nosaltres 
hem vingut ací a sumar, a fer poble, a fer comarca i a fer país. 
I, doncs, quan ha tocat donar suport al govern i posar-nos al 
seu costat, així ho hem fet. Com a mostra d’aquesta voluntat 
està el fet de no presentar candidat en la sessió d’investidu-
ra. Ens podem equivocar clar. I tant! Però mai amb motius 
malintencionats; al contrari, sempre treballem buscant el bé 
comú  de tots els habitants del nostre poble, “voten a qui vo-
ten, professen la religió que professen i vinguen d’on vinguen”, 
en paraules de Domènec Garcia.

En aquest sentit, en la passada legislatura va haver-hi un 
tema que tingué moltes queixes i comentaris al poble: el me-
tre cúbic. Nosaltres volguérem abocar llum sobre el problema, 
demanant una sèrie de documents per analitzar-los i compa-
rar-los amb pobles en una situació similar a la nostra. Redac-
tàrem una sèrie de preguntes per a l’equip de govern, buscant 
respostes a les inquietuds veïnals. Però ens vam trobar amb 
critiques, acusacions i comentaris del PSOE i l’equip de go-
vern poc afortunats, per dir-ho suavet, la majoria poc agrada-
bles. Si la finalitat de tots és el bé comú, cosa que no dubtem, 
la majoria de les crítiques que ens vam endur, insistim, per 
donar respostes a dubtes dels veïns, estaven poc justificades. 

D’altra banda, des d’ací informem els veïns d’una moció que 
el nostre grup va presentar ara fa un any en relació amb l’IBI 
rústic o urbà. Hi ha una sentència que diu que els propietaris 
de terrenys de naturalesa rústica lligats a programes urba-
nístics no desenvolupats estan exempts de pagar l’IBI com 
a urbà. En aquell moment, demanàrem que l’Ajuntament ela-
borara un informe per a determinar, cas per cas, els terrenys 
del terme de Faura que es pogueren vore afectats. No obstant 
això, haguérem de retirar la moció perquè la sentència no era 
ferma. Ara, però, ha estat ratificada i se’ns dóna la raó. 

Anant als temes concrets del que duem de legislatura, hem 
de lamentar que no fora acceptada pel govern cap de les nos-
tres propostes de modificació del reglament municipal per a 
l’actual legislatura. Unes propostes lògiques i interessants, 
com la celebració de plens tots els mesos: des que hi ha més 
representació que PP i PSOE, han anat reduint-se d’un al mes 
a un cada dos. A més, no veiem on és el problema perquè 
s’incloga en les actes dels plens el torn de paraula del públic 
o que s’informe l’oposició de quan se celebren les juntes de 
govern i de què s’hi parlarà. A totes aquestes propostes, s’hi 
ha negat el PSOE. Si volem un0 ajuntament transparent i par-
ticipatiu, cal, a més de dir-ho, posar les ferramentes perquè 
això siga real. 

No cal dir que si els veïns o les associacions necessiteu aju-
da  en algun tema, voleu algun aclariment o desitgeu que vehi-
culem alguna queixa o reivindicació, no dubteu a posar-vos en 
contacte amb nosaltres: hui, pel carrer; més avant, al despatx 
municipal que ens han dit que tindrem. O be en l’adreça elec-
trònica juntsperfaura@gmail.com. 

grups MuNIcIpAls

esport A l’estIu. L’Ajuntament ha organitzat 
per als mesos de més calor “Esport a l’Estiu”, que 
comprén “Esport i Salut” i “Faura Running”, a més 
de les activitats aquàtiques de la piscina. “Esport i 
Salut” ofereix activitats per a majors de 50 anys dos 
dies a la setmana, mentres que “Faura Running” 
consisteix en cinc eixides programades per sendes 
i camins del terme municipal per tal de conéixer de 
primera mà, el paisatge de les nostres muntanyes. 
Així, estes activitats combinen esport i natura. 

teMporAdA de pIscINA. Més de 500 veïns han 
adquirit, fins al moment, el seu abonament per a la 
temporada 2015 de la piscina municipal, on, a més, 
com des de fa 30 anys, s’han organitzat diferents cur-
sets de natació destinats a xiquets, adults i bebés. 
A més, l’oferta inclou un curs de natació terapèutica 
i aquaeròbic. Com en els dos últims anys totes les 
persones empadronades a Faura més de sis mesos 
es poden traure l’abonament per a tota la temporada 
de la piscina per 10 euros. 

ActuAlItAt



BIM Faura/agost 2015 9

ACTUALITAT
cAMÍ de dAlt. Buscant una so-
lució a l’històric problema del Camí 
de Dalt que comunica Faura amb 
Sagunt, els serveis tècnics de la Di-
putació de València estan elaborant 
un estudi sobre la situació actual de 
la via i les possibles alternatives que 
es poden escometre de cara al futur 
per tal de garantir la seguretat dels 
usuaris. 

Esta problemàtica ja ha sigut 
abordada amb els ajuntaments de 
Sagunt i Benifairó i ara s’ha volgut 
fer partícip a la Diputació per a, entre 
tots, estudiar i trobar la millor opció. 

L’Ajuntament treballa ja en una nova edició del Pla d’Ocu-
pació i en les bases que el regularan. De fet, com a nove-
tat, per a intentar subsanar possibles deficències i millorar 
estos programes, s’ha reclamat la participació de les quasi 
400 persones que ja han participat en ells i que, per tant, 
han treballat durant un mes en tasques relacionades amb 
la neteja, obres, manteniment, jardineria i altres serveis mu-
nicipals. Totes elles han tingut l’oportunitat de realitzar unes 
enquestes per analitzar la seua percepció i recopilar els 
seus suggeriments.

AccessIBIlItAt. Per a millorar les intervencions en 
accessibilitat del poble que l’Ajuntament està posant 
en marxa, s’ha estretat la col·laboració amb COCEM-
FE (Confederació Espanyola de Persones amb Disca-
pacitat Física i Orgànica), amb qui ja s’ha mantingut la 
primera reunió tècnica. COCEMFE va explicar la seua  
campanya ‘trencant barreres, obrint camí’.

pArc de lA cANAletA. L’Ajuntament ultima la remodelació de la zona de jocs infantils del parc de la Canaleta. Després 
de reunir-se amb alguns pares i mares i d’estudiar les possibles millores, l’Ajuntament ja disposa d’un esborrany, on, a més de 
millorar la seguretat del parc, s’ha buscat diferenciar les zones segons l’edat dels xiquets a qui van dirigides. La intervenció més 
important és la de reduir el desnivell de la rampa d’accés a la zona de jocs infantils, segons la normativa vigent, el que permetrà 
una millor accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i per als carros. A més, està previst eliminar les escales que connec-
taven amb la pista de patinatge, deixant tota esta part del parc a la mateixa altura, ampliant d’aquesta manera la zona de jocs.
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Actualitat

l’escola Municipal de pilota tancà el curs escolar amb l’entrega de 
diplomes a tots els xiquets i xiquetes. 

el ceIp sant Vicent Ferrer va dir adéu al curs escolar amb diverses activitats. els alumnes de sisè de primària celebraren la seua gra-
duació com a pas previ a la seua entrada a l’Institut. Tota l’escola participà en un flashmob, en què ballaren i es divertiren molt. 

el club de patinatge Alas sagunto va celebrar, del 22 al 27 de 
juny, el IV campus Alas Hockey 2015 al pavelló multiusos.

després de les audicions i el concert, l’escola de Música “Joan 
Garcés Queralt” va posar punt final al curs amb la trobada de 
bandes juvenils de la Vall de segó a la Font de Quart.

la piscina va acollir una jornada del club Waterpolo Morvedre. els 
participants oferiren un partit d’exhibició i diversos jocs .

la xV Volta a peu 
Vila de Faura-Me-
morial Héctor 
Forner confirmà 
que esta cita s’ha 
convertit en un 
referent per als 
amants d’aquest 
esport. l’última 
part del trajecte 
de la cursa, que 
consisteix en la 
pujada al paratge 
de la rodana, 
és, sens dubte, 
un dels seus 
reclams.

els dies 13 i 14 de juny es jugà la 14na edició del torneig de futbol 
Manolo salvador amb les categories de benjamí i aleví. 
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Breus

www.faura.es 
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Pl. Mestre Enric Garcés, 1. 46512. FAURA

El BIM es distribuix de manera gratuïta a totes 
les cases del poble i a tot qui ho sol·licite. Es 
permet la reproducció total o parcial de textos, 
fotografies o dibuixos, sempre que se cite la 
procedència.

L’Ajuntament i l’equip de redacció no es fan 
responsables dels articles firmats, ja que la res-
ponsabilitat de l’escrit recau sobre qui ho firma.

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 .. 687 670 193 ........................................... jutjatdepau@fauraweb.net                                
POLICIA LOCAL .. 669 491 216 .................................................. policia@fauraweb.net   
OFICINA TÈCNICA D’URBANISME 96 260 53 57 .............oficinatecnica@fauraweb.net                
AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 96 260 51 51 ................aedl@fauraweb.net 
AMICS .................96 260 26 33. Fax: 96 260 01 47
• Servei Socials .....................................................................amics@fauraweb.net
• Servei d’atenció a la dependència  .......................... dependencia@fauraweb.net
BIBLIOTECA ..................................................................................biblio@fauraweb.net
MANCOMUNITAT DE LES VALLS  96 260 50 67  ....................... manco@fauraweb.net

telÈFoNs d’INterÉs

NeteJA de cArrers. Entre el 21 i el 23 de juliol es realitzà una neteja inten-
siva dels carrers del poble amb aigua a pressió, el que es coneix com “baldeig”. 
Este procés, que arrossega totes les partícules de pols, residus i bruticía, tornarà 
a repetir-se una vegada passen les festes, entre el 24 i el 26 d’agost. 

Foc A l’estIu. Us recordem que amb 
nivell de preemergència 3, està prohibit 
fer foc. Encara que l’Ajuntament realitze 
el precinte, els usuaris tenen l’obligació 
de comprovar l’emergència. Podeu in-
formar-vos en www.112Cv.Com i en twi-
tter en @gva_112cv o bé en @ajtfaura.

A més de la prohibició de cremes 
des del 18 de maig, el Pla de Vigilància 
ha establit com a mesures especials la 
preemergència d’incendis forestals els 
dies 15, 16, 30 i 31 d’agost i 1 de se-
tembre.

Igualment, des de la Conselleria re-
corden que des de l’1 de maig, tots els 
caps de setmana i festius en els quals 
l’índex de perillositat siga 2, es decre-
tarà el nivell 3.

FAurA solIdÀrIA. Durant el mes d’agost estarà tancada.

AdMINIstrAcIÓ electròNIcA. 
Ja és possible fer diversos tràmits 
en línia i sense necessitat de des-
plaçar-se a l’Ajuntament. L’Adminis-
tració electrònica està a l’abast de 
tots en la direcció http://faura.se-
delectronica.es, lloc al que també 
es pot accedir des de la web www.
faura.es.

Els procediments que, inicialment, 
són susceptibles de tramitació elec-

trònica són: declaració responsable 
per a l’execució d’obres menors, 
presentació de queixes i suggeri-
ments, llicències de guals, model de 
sol·licitud genèrica, sol·licitud d’ús de 
bé immoble per a la realització d’ac-
tivitats, comunicació d’incidències en 
la via pública i sol·licitud de certificat 
d’empadronament. Successivament, 
l’Ajuntament anirà implantant i incor-
porant nous procediments.

Per a fer les gestions electrònica-
ment de l’Ajuntament es necessita la 
firma digital que es pot aconseguir 
al moment en les oficines de la Man-
comunitat. El telèfon de la Manco-
munitat és el 962605067 i el correu, 
manco@fauraweb.net.

Per últim, us recordem que l’Ajun-
tament té finestreta única per a 
facilitar-vos les gestions davant de 
qualsevol administració pública.



durant el mes de juliol, la xl edició 
del campionat Autonòmic de 
clubs de galotxa ‘trofeu el corte 
Inglés’ va celebrar les finals de 
les principals categories a Faura. 
per tercera vegada, el municipi va 
acollir estes importants partides 
i es va convertir en capital de la 
pilota valenciana.


