
FAURA EN XIFRES 2011

2011 2012
Vehicles 2.547 2.593
Població 3.692 3.680

MOVIMENTS REGISTRE CIVIL
Naixements Defuncions Matrimonis

40 40
CIVILS CANÒNICS

10 2

ACCESSOS PÀGINA WEB faura.es
(2010)  206.908 (2011)  262.390

SISTEMA D’INFORMACIÓ CIUTADANA VIA SMS
Altes – 1.057 SMS enviats – 36.744

VACUNA PREVENAR 2010 2011
Dosis 189 150

Xiquets beneficiats 106 89

BIBLIOTECA I 
SALA D’ESTUDI 2010 2011

Usuaris 7.322 7.740
Prèstecs 1.475 1.788

RECOLLIDA
SELECTIVA 2010 (quilos) 2011 (quilos)

Vidre 203.330,00 184.820,00
Cartró 121.670,00 124.640,00
Plàstic 87.930,00 91.380,00
Roba 10.437,00 11.875,00
Fem 3.493.830,00 3.046.260,00

Al llarg del mes 
d’abril, obrirem les 
portes de l’Espai 
dels Majors.
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FULL DE L’ALCALDE AJUNTAMENT INFORMA
ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENTCom vegeu, el BIM ha canviat de format. A partir 

d’ara també ens comprometem a editar-lo en este for-
mat més breu i almenys cada dos mesos, perquè la in-
formació municipal fluïsca millor. Hem començat l’any, 
com l’acabàrem, preocupats per la situació econòmica i 
l’atur que ja afecta pràcticament a totes les nostres famí-
lies. Des de l’Ajuntament, amb un pressupost de milió i 
mig d’euros, i totes les retallades que ens vénen impo-
sades des de dalt, tenim les mans molt lligades, però 
intentarem com sempre, mantenir adequadament este 
espai de convivència que és el poble, i ajudar en la me-
sura de les possibilitats, a qui ho està passant malament.

Des del punt de vista econòmic hem tancat l’any 
amb un superàvit de 250.000 euros que ens permetran 
afrontar millor l’any 2012, i això que som el tercer poble 
amb menor pressió fiscal de la província. Malgrat això, 
hem hagut de fer el pla d’ajust i recórrer al préstec del 
govern perquè la Generalitat ens deu vora 600.000 euros 
a 31 de desembre. El carrer de la Pilota, fet amb el Plan 
Confianza, quasi íntegrament, i els jornals de l’any passat, 
les assistentes socials i quasi totes les ajudes que ens 
van atorgar estan a hores d’ara per pagar. Tot un exemple 
de bona gestió que patim pràcticament tots els municipis i 
proveïdors d’esta Comunitat. 

Respecte a l’assumpte del treball de l’estiu, que 
sé que us interessa a tots, hem fet diverses reunions ex-
plicant-ho, però us resumisc la intenció de l’Ajuntament. 
Hem dotat diners per a jornals per a l’estiu, més que l’any 
passat. Estem a l’espera dels diners del Govern Central, 
fins ara no en sabem res. Enguany per prudència no hem 
plantat la marjal, ja que sense la confirmació dels diners 
del Govern Central era temerari, i l’any passat sabeu que 
va ser desastrosa la campanya. Els treballs de la mar-
jal nasqueren per a donar treball digne a la gent aturada, 
quan el poble, ara fa trenta anys, quasi no tenia coses a 
fer dins del poble. Ara les coses han canviat, tenim molts 
llocs on fer faena i ho posarem en pràctica. Les obres mu-
nicipals previstes i els nous parcs, necessiten molta mà 
d’obra, suficient per absorbir el que donava la marjal. 

Per altra banda, la borsa d’ocupació per a nete-
ja, s’obrirà ara, amb importants novetats. Tots sabreu la 
puntuació és al moment, ja que és per autobaremació. El 
màxim serà de tres mesos de treball per garantir que aple-
gue al màxim de gent possible. I s’han millorat considera-
blement els criteris de baremacions per tal que qui més ho 
necessite estiga el primer.

I una matisació. Absolutament tot el personal que 
entre a l’Ajuntament a treballar ha de passar per la borsa 
de treball, i en el cas de subvencions de l’INEM per ba-
remacions oficials, com va sent habitual. Totes, absoluta-
ment totes les baremacions són fetes amb la preceptiva 
presència dels representants dels treballadors. Una altra 
cosa és la decepció per no tenir prou puntuació. Aple-
guem fins on apleguem, perquè si amb el pressupost de 
l’Ajuntament donarem faena als 300 parats actuals, al fe-
brer hauríem d’apagar la llum i tancar l’ajuntament.

Que passeu bons dies de pasqua.
Toni Gaspar

Sessió del 26-09-11
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

modificació de crèdits número 6/2011 en el pressupost de 2011.
  S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia de compro-

mís dels partits polítics sobre col·locació de propaganda electoral.
 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 

i tres en contra (els del PP), la proposició del PSPV-PSOE de 
defensa de la infraestructura ferroviària del corredor mediterrani 
davant l’ofensiva mediàtica  a favor del corredor central.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 
i tres en contra (els del PP), la proposició del PSPV-PSOE de 
rectificació de la política autonòmica valenciana de retallades 
en la inversió educativa.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP sobre la 
necessitat d’incloure en les xarxes transeuropees de transport 
(RTE-T) prioritàries el corredor mediterrani complet.

 Es rebutja, per deu vots en contra (els del PSPV-PSOE i 
PP) i un a favor (els d’ERPV), la proposició d’ERPV sobre les 
retribucions econòmiques per assistència als òrgans col·legiats.
Sessió extraordinària del 24-10-11

 Formació de meses electorals per a les eleccions a les 
Corts Generals del dia 20 de novembre de 2011.
Sessió del 21-11-11

 S’acorda, per deu vots a favor (els del PSPV-PSOE i PP) 
i una abstenció (la d’ERPV) la proposició de l’Alcaldia sobre el 
Pressupost General per a l’exercici 2012.

 S’acorda, per set vots a favor (els del PSPV-PSOE) i quatre 
abstencions (les del PP i ERPV), la proposició de l’Alcaldia so-
bre l’aprovació provisional de les modificacions d’Ordenances 
fiscals reguladores de taxes i impostos locals.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 
aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de serveis 
de l’Escola Permanent d’Adults (EPA).

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i 
ERPV) i tres en contra (els del PP) la proposició de l’Alcaldia so-
bre modificació de l’Ordenança reguladora  de l’entrada i eixida 
de vehicles a immobles urbans des de la via pública.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 
l’aprovació inicial del reglament de la biblioteca municipal.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 
l’aprovació inicial del reglament municipal de cerimònies civils.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 
atorgament de la Medalla d’Honor de la Vila de Faura a Joan 
Garcés Queralt.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 
sobre el Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 
i tres en contra (els del PP) la proposició del PSPV-PSOE de 
sol·licitar a la Generalitat Valenciana el pagament de les sub-
vencions pendents.

 S’acorda, per set vots a favor (els del PSPV-PSOE), tres en 
contra (els del PP) i una abstenció (la d’ERPV) la proposició del 
PSPV-PSOE sobre l’impost de patrimoni.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 
sobre la situació dels collidors de taronja. 

  S’acorda, per unanimitat, la proposició d’ERPV relativa al Dia 
Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’ERPV sobre les 
bestretes de l’exercici 2008 i 2009.
Sessió del 30-01-2012

 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre 
rectificació de l’inventari municipal de béns i drets pertanyents a 
Faura a 31/12/2011.
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AJUNTAMENT INFORMA
 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre 

aprovació del conveni marc de col·laboració entre la Universitat 
de València i l’Ajuntament de Faura.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) i 
tres en contra (els dels PP), la proposició del PSPV-PSOE i ERPV 
de rebuig a la proposta de la Generalitat Valenciana de posar sòl 
públic municipal d’ús escolar a disposició d’empreses privades.  

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i 
ERPV) i tres en contra (els dels PP), la proposició del PSPV-
PSOE sobre l’exigència al Govern Valencià del canvi en els cri-
teris d’aplicació de la Llei de dependència.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 
i tres en contra (els dels PP), la proposició del PSPV-SPOE so-
bre a la retirada de l’escultura de l’aeroport de Castelló.

 S’acorda, per deu vots a favor (els del PSPV-PSOE i PP) i 
un en contra (el d’ERPV), la proposició del PSPV-PSOE de com-
memoració del bicentenari de la Constitució Espanyola de 1812.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 
i tres en contra (els dels PP), la proposició del PSPV-PSOE de 
rebuig a les mesures adoptades pel Reial decret llei 20/2011.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 
sobre horts urbans.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 
i tres en contra (els dels PP), la proposició del PSPV-PSOE de 
solidarització i recolzament a la comunitat educativa de les Valls.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 
i tres en contra (els dels PP), la proposició d’ERPV de retirada 
del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel PP contra el reco-
neixement del dret al matrimoni a parelles del mateix sexe.
Sessió del 27-02-2012

 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre 
rectificació de l’inventari municipal de béns i drets, mitjançant 
alta d’immobles.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre 
creació de la Comissió Informativa de Serveis Socials.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre 
gestió del servei públic de quiosc en el local propietat municipal 
al poliesportiu.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre 
concessió de l’ús privatiu del bé municipal “Espai dels Majors”.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre ac-
ceptació de la cessió  efectuada per Josefina Gomis Garcés.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i 
ERPV) i tres en contra (els dels PP), la proposició d’Alcaldia 
sobre rebuig i condemna a les agressions als estudiants de l’IEs 
Lluís Vives de València.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 
i tres en contra (els dels PP), les proposicions del PSPV-PSOE 
i ERPV amb motiu de la commemoració del 8 de març, Dia In-
ternacional de les Dones.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP sobre la ce-
lebració del Dia Internacional de la Dona.

   
ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Tots per unanimitat

Sessió extraordinària del 23-08-11
        S’acorda tindre en compte, els incidents succeïts en festes, 
per a regular-los en la futura Ordenança de seguretat i convi-
vència ciutadana.

 S’acorda la programació de l’EPA i curs escolar 2011/2012.
 S’acorda, usar les vies polítiques i judicials pertinents per a 

aconseguir l’anul·lació del judici que va condemnar Lluís Ocaña 
Navarro.

 S’acorda, prestar les barreres a l’Ajuntament de Quart de 
les Valls.

Sessió del 29-08-11
 S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: 

les números 34 i 44/2011.
 S’acorda la programació d’activitats per a commemorar el 

centenari del naixement d’Enric Valor.
 S’acorda aprovar les directrius del Pla d’estalvi, per a 

l’elaboració del Pressupost General per a l’exercici 2012.
Sessió del 26-09-11

 S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: 
del número 47 al 56/2011.

 Es dóna compte de l’escrit de TELEFÓNICA, pel que 
sol·licita un nou lloc per situar la cabina telefònica del carrer 
Santa Bàrbara.
Sessió del 24-10-11

 S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: 
del número 57 al 62/2011.

 Es dóna compte de l’informe trimestral habitual, de la poli-
cia local, sobre possibles vehicles abandonats.

 S’acorda iniciar el procediment per a denominar, quan siga 
possible, un carrer de nova construcció amb el nom de Luis 
Ocaña  Navarro.
Sessió extraordinària del 7-11-11

 Es dóna compte de la reunió entre l’alcalde i el SERVEF 
amb els sindicats d’UGT i CCOO, sobre els plans especials 
d’ocupació en zones rurals deprimides.

 S’acorda sol·licitar a la Federació de Pilota Valenciana, la 
possibilitat d’acollir la primera fase dels XXX Jocs Escolars de 
la Comunitat Valenciana en la modalitat de galotxa.

 S’acorda felicitar a Álvaro Navarro Serra, per la consecució 
per onzena vegada del Campionat Individual d’Escala i Corda, 
trofeu President de la Generalitat. 

 S’acorda felicitar a Amparo Navarro Serra, pels seus èxits 
musicals, entre ells, cantar a Miami amb Plácido Domingo.  

 S’acorda felicitar a Tamara Boria i Ana Salvador, integrants 
del Club de Gimnasia Sagunt, pels bons resultats aconseguits a 
l’Open de Budapest 2011.
Sessió del 19-12-11

 S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: 
del número 68 al 73/2011.
         Es dóna compte de la reunió amb representants del CSIC 
i de la fundació “la Caixa” sobre el projecte de potenciar els re-
cursos culturals de la zona i fomentar la cultura científica.

 S’acorda sol·licitar per al 2012 convenis de col·laboració 
amb col·legis professionals.
        Es dóna compte de l’informe del quart trimestre de 2011, 
de la policia local, sobre possibles vehicles abandonats.
       Es dóna compte de l’escrit de la Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació sobre la proposta de modificació d’unitats 
escolars i d’altres aspectes, per al curs 2012/2013.
Sessió extraordinària del 09-01-12

 S’acorda la documentació necessària per a sol•licitar les 
ajudes per a les vacunes PREVENAR.

 S’acorda remetre la memòria-informe sobre les actuacions 
de la Policia Local de Faura 2011

 S’acorda l’execució de la sentència ferma núm. 317/2011, 
dictada en Procediment Ordinari 707/2011 pel Jutjat contenciós 
administratiu núm. 5 de València

 S’acorda concedir una subvenció al Col•legi Sant Vicent 
Ferrer per als alumnes del segon cicle per a activitats extraes-
colars.

 Es dóna compte de què Faura ha estat elegida per la Fe-
deració de Pilota Valenciana com una de les sis seus que alber-
garan la primera fase dels XXX Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana (JECV) en la modalitat de Galotxa.

 Es dona compte sobre la donació de llibres per la biblioteca 
municipal.
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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

BREUS

La Comissió de Festes és des de fa dècades 
l’organitzadora de les Festes d’Agost. 

Com ja sabeu, el pagament de festes al nostre po-
ble no està carregat en els impostos, i se fa pel banc.  
Aquest nou sistema es va aprovar per transparència, efi-
càcia, eficiència, i ens permet a tots saber que els diners 
que destinem a les festes s’empren per aquest fi. 

 Les quotes d’enguany són: 85 € i per als jubilats15 
euros per persona. 

 Des de l’1 de maig podeu fer efectiu el pagament 
a Bancaixa.
 

 Us recordem que el resguard es necessari per al-
guns actes.

PRESSUPOST 2011 EN XIFRES

Pressupost Inicial ingressos 2011 1.683.349,82

Superàvit 2011 239.656,62

Deutes Generalitat Valenciana (31.12.2011) 561.903,38

Diners en caixa 322.561,72

Operacions tresoreria 318.565,00

Prèstec actual de l’Ajuntament 200.000,00

Pressió fiscal de Faura 
(Ocupem el lloc 263 de 266 pobes de la província) 0,78

 S’acorda procedir a l’apagada selectiva de faroles en tot el 
poble com a mesures d’estalvi energètic.

Sessió del 30-01-12
 S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: 

les números 75 i 76/2011, 1 i 2/2012.
 S’acorda nomenar i autoritzar a un policia local, perquè 

actue com a “Responsable de Grup de Consumidors Recone-
guts com a Experts” en els actes pirotècnics, en virtut de la nova 
normativa.

 Es dona compte sobre la manifestació de l’IES La Vall de 
Segó en defensa d’una ensenyança pública digna i de qualitat, 

contra les retallades en el sector públic i contra la corrupció.
 Es dóna compte de l’escrit del CEIP Sant Vicent Ferrer 

en què comunica la proposta d’arreglament escolar del curs 
2012/13 i la previsió d’unitats escolars del Centre.

 S’acorda sol•licitar una subvenció a la Conselleria 
d’Educació, Formació i Ocupació, per al desenvolupament de 
l’activitat de Formació Permanent de persones Adultes (EPA-
Faura)

Sessió del 27-02-12
 Es dona compte del Pla d’actuacions d’emergències per a 

la crema i focs d’artifici per a les falles de 2012.

Després de setmana santa i Sant Vicent s’obrirà el ter-
mini de les següents borses de treball:

 Peons de neteja i de control de les vies públiques i els 
edificis i instal·lacions municipals.

 Monitors de temps lliure per als diversos actes orga-
nitzats per l’Ajuntament (escola d’estiu, col·laboradors cul-
turals, activitats infantils, activitats esportives ...)

 Socorristes/monitors per a la piscina municipal.

La documentació la podeu obtindre a les oficines de 
l’Ajuntament o a www.faura.es 

TREBALL D’ESTIU 2011
Euros dedicats a jornals 
(Hi inclou la seguretat social agrària) 250.000,00 

Total persones beneficiades 178

MARJAL 2011

Venda TOMATES 3.634,30 

Venda MELONS 2.541,63

Total INGRESSOS venda productes 6.175,93

Total GASTOS 17.582,89    
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SERVEI D’AIGUA POTABLE

Fa 20 anys que els pobles de les Valls van començar les 
reivindicacions i les gestions per portar l’aigua del me-

tre cúbic. A més, al 2015 una normativa europea diu que 
si un poble té aigües superficials no pot agarrar aigües 
subterrànies. 

Des de juliol l’aigua de les aixetes procedix del riu Xú-
quer, que abans d’arribar a les nostres cases passa per la 
planta potabilitzadora situada a Sagunt.  Esta aigua abas-
tix a Sagunt i a altres pobles de la comarca, està sotmesa 
a moderns i eficaços tractaments de filtració i potabilitza-
ció, així com a controls analítics permanents.  

És una aigua de millor qualitat i de millors garanties sa-
nitàries, amb uns nivells adequats de calç, nitrats, sulfats 
i la resta de paràmetres que asseguren la potabilitat de 
l’aigua. A la taula podem veure una comparació analítica 
de l’aigua del pou, de la fonteta i del metre cúbic.

Altres avantatges de l’aigua del mestre cúbic es veuran 
a mitjà i llarg termini com és ara la reducció dels proble-
mes d’incrustacions calcàries en les aixetes, canonades, 
etc., el que significa que ja no és necessari usar descal-
cificadors, la vida útil dels electrodomèstics s’allargarà 
considerablement o desapareixeran problemes dermato-
lògics. Una altra cosa és que el sabor ens agrade.  

Com es pot observar a la taula al 4t trimestre de 2011 
el 67% de la població de Faura no supera el mínim de con-
sum que és de 24 m3; el 25% consumix entre 24 i 36 m3; i 
sols el 7% està en l’últim tram de consum, de 36 a 72 m3.

Pel que fa al preu, ja al BIM d’agost de 2010 s’anunciava 
que l’arribada de l’aigua del metre cúbic suposaria un aug-
ment del preu. Un augment que ve donat perquè ara com-
prem l’aigua. I un augment que ve donat perquè durant 
anys s’ha cobrat menys per  l’aigua del que realment li 
costava a l’Ajuntament, cosa habitual a la zona però un 
error, sense dupte. Les coses valen el que valen. 

Cal que recordem que el preu total del rebut, té una 
part que correspon al preu de l’aigua, i l’altra part corres-
pon al cànon de sanejament i clavegueram que cobra la 
Generalitat Valenciana. Com podeu veure a la taula, en 
un rebut on el consum és de 24m3, el 59,72% del preu 
total correspon al preu de l’aigua i el 40,28% correspon al 
cànon de sanejament i clavegueram.

Per últim, cal assenyalar que les gestions fetes 
per l’Ajuntament han estat impecables, ja que a pesar 
d’externalitzar el servei de l’aigua (Aguas de València), 
el preu és el que va aprovar l’Ajuntament, per unanimitat 
dels partits polítics, l’any anterior. Una altra cosa és que, 
en el futur, s’incremente la part proporcional del rebut que 
correspon a la Generalitat Valenciana, per canvis en cà-
nons i taxes que no corresponen a l’aigua.

*dades rebuts 2011
  
Enguany s’incorporen aproximadament un euro men-

sual de clavegueram i  un atre de manteniment del comp-
tador. Decisions que tenen que vore en l’obligatorietat de 
distintes normatives europees. Un esforç més, l’únic, ja 
que no hem pujat cap impost i taxa, que si bé a ningú li 
agrada, s’ha de comprendre. De totes formes, 36 euros al 
trimestre d’aigua són menys de 0,40 cèntims al dia, el ma-
teix que una botella d’aigua de litre i mig. I us recordem, 
altra volta, que Faura ocupa el tercer lloc en impostos més 
baixos de la província. 
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GRUPS MUNICIPALS
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARGRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

El grup municipal socialista cedix el seu espai al manifest de l’AMPA 
de l’IES la Vall de Segó, que és un extracte del manifest escrit per la 

Plataforma en defensa de l’ensenyament públic llegit en la manifestació 
de València del 21 de gener.
 
En defensa de la qualitat de l’ensenyament en la Vall de Segó.
Perquè la política educativa del govern valencià està dinamitant la qua-
litat de l’ensenyament dels nostres fills i filles forçant la massificació de 
les aules, augmentant la ràtio d’alumnes, retallant grups, eliminant pro-
grames d’atenció a la diversitat, no cobrint en temps i forma les baixes 
del professorat, no pagant a temps les despeses de funcionament als 
centres, reduint les partides pressupostàries, no pagant les beques de 
menjador, retallant al personal de neteja, no creant noves línies en valen-
cià i convertint el salari del professorat en moneda per a reduir el dèficit 
i eixir de la crisi.

Tothom sap que la crisi a València, l’ha provocada el govern valencià 
dilapidant els nostres impostos en projectes ruïnosos: Terra Mítica, Ae-
roport Castelló, la Fórmula 1, la Copa Amèrica, la Ciutat de la Llum, els 
sobrecostos en la construcció de centres educatius, etc. I ara, per poder 
desviar recursos a tapar els forats de la seua mala gestió volen desman-
tellar els serveis públics i ho volen fer per a privatitzar-los i la crisi és 
l’excusa perfecta per a fer-ho. Volen fomentar un model d’escola privada 
i elitista. Estem davant d’una escalada de privatització sense precedents 
i per a fer-ho necessiten desmantellar la xarxa pública i desviar l’alumnat 
cap a la concertada.

Amb la nostra signatura volem dir ja està bé de tot açò i que:

- Volem més inversió en l’escola pública per a tindre més recursos 
per atendre l’alumnat com es mereix; per a tindre les millors plantilles de 
professorat per atendre l’alumnat.

- Volem més inversió per a garantir la gratuïtat del menjador, del 
transport i del material escolar; i per a tindre més centres públics que 
atenguen la demanda de l’alumnat.

- Volem una xarxa de centres d’educació infantil pública i l’eliminació 
dels barracons.

- Volem més qualitat i per això exigim la finalització de les retallades 
en educació, la desmassificació de les aules, la dotació dels recursos 
materials necessaris i la posada en marxa de polítiques consensuades 
per a reduir els alts índexs de fracàs escolar que patim.

- Volem més valencià perquè l’alumnat té dret a estudiar en la seua 
llengua i l’administració té l’obligació d’atendre aquesta demanda, des 
d’infantil fins a la universitat.

- Volem un pla plurilingüe que no discrimine el valencià sinó que ser-
visca perquè tot l’alumnat domine les dues llengües oficials en igualtat de 
condicions i n’aprenga una o més d’estrangera.

- Volem fer costat al professorat que ha vist com el seu sou i els seus 
drets es retallen per culpa del decret-llei per a reduir el dèficit i eixir de 
la crisi.

- Volem més dignitat, perquè ja està bé que alguns càrrecs institucio-
nals insulten el professorat i desprestigien l’escola pública amb les seues 
declaracions. L’alumnat d’ara és la societat del futur i cal respectar i dig-
nificar la institució educativa i els professionals que hi treballen. I volem 
més dignitat perquè és un dret dels nostres fills i filles poder estudiar en 
una escola pública i de qualitat.

L’escola pública és la de tots i totes, la de les igualtats d’oportunitats, 
la que és gratuïta, la que no adoctrina, la que normalitza el valencià, és 
l’escola que defensem. 

Perquè es retire aquest decret llei i posar fi a les retallades en 
l’ensenyament. Aquestes són les reivindicacions de la comunitat educa-
tiva de la Vall de Segó.

En primer lloc, donar les gràcies als nostres votants pel suport a la 
candidatura del Partit Popular de Mariano Rajoy. Per primera vegada 

des de 1983 en que va accedir a l’ajuntament el PSOE, hem guanyat 
unes eleccions a Faura. 

Candidatures                     Vots               % 
PP                                      933            43,78%       
PSOE                                 835            39,18% 

Tampoc podíem oblidar-nos de totes aquelles persones que passen el 
dia a les taules electorals: presidents, vocals, interventors i apoderats; 
tots ells per diferents raons, uns derivatsd’un sorteig totalment demo-
cràtic, i uns altres per la seua militància a un partit, persones que fan que 
el gran dia de la democràcia transcórrega sense cap tipus de problema. 
Gràcies a tots. Sabem que son moments durs per a moltes famílies i 
molts faurers, moments de “donar la cara”, i per això volem fer extensi-
ble des d’aquestes línies que estem a la disposició de qualsevol perso-
na que tinga una idea,proposta o critica, sempre els escoltarem. Estem 
d’acord que aquesta situació ve derivada d’una crisi econòmica mundial, 
però també hem de ser conscients que hem tingut un Govern durant 7 
anys que ha decidit mirar cap a un altre lloc i no prendre cap decisió que 
poguera ser “impopular”.
 
En relació amb el finançament autonòmic el Govern Central ha deixat 
molt a desitjar. La Comunitat Valenciana és una comunitat de primera 
per a pagar i de segona per a rebre. Ens han estat ignorant 7 anys de 
Govern Zapatero. En el cas d’haver tingut un finançament mitjà, com la 
de la resta de les comunitats ens pertanyerien 11.500 milions d’euros 
més dels que ens han arribat. Per posar una referència per a poder com-
parar el greuge patit, valga dir que hem estat rebent 301 euros per per-
sona enfront dels 391 de la mitjana espanyola o els 417 de Catalunya. 
Només cal pensar el que aquestes xifres suposarien per a les arques de 
la Generalitat. Parlant de xifres les de l’atur són realment desoladores. 
Amb 5.300.000 desocupats som el país que mes ha crescut en esta 
terrible lacra. Les mesures de l’actual govern potser no siguen populars 
però si necessàries i de responsabilitat per a poder eixir d’esta crisi. En 7 
setmanes de govern s’han pres mes mesures contra la desocupació que 
en els últims 7 anys de govern socialista.
 
El dèficit generat, i deixat en herència enverinada, és de 8,3% o siga 
83.000 milions d’euros. Diguem que la xifra no es correspon amb el que 
anunciava l’anterior govern quan es parlava del traspàs de poders. Del 
6% al 8,3% són 23.000 milions d’euros més de diferència. Només el 
ministeri de Foment deixa un forat de 40.000 milions d’euros. Ja sabem 
que les xifres són aterridores però és l’única manera de veure com esta 
el país, i prendre les mesures més adequades.

Pel que es refereix al sou dels funcionaris, cal recordar que ja a l’anterior 
legislatura va baixar i es va congelar. El retall que va aplicar Zapatero als 
docents en 2010 va suposar una disminució mensual mitja de 180 euros 
en els seus ingressos. Ens solidaritzem amb els funcionaris,però trobem 
a faltar les mobilitzacions eixe any i a 2011 quan els van congelar, i hem 
de recordar que les mesures d’ajustos aprovades pel Consell, són de 
caràcter excepcional i transitòries, en el cas dels docents és reduir els 
sexennis durant 2 anys, per aconseguir un únic objectiu: no despedir. 

Com a totes les cases, les administracions hauran “d’apretar-se” el cinturó. 

Esperem que les mesures que esta prenent el govern, tinguen l’efecte 
desitjat i al pròxim Bim poder parlar de xifres de desocupats menors que 
les que s’han generat aquests últims anys.  

popularesfaura@hotmail.es 
   pfaura Populares 
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GRUPS MUNICIPALS ELECCIONS 2011 
GRUP MUNICIPAL D’ERPV

Com no podia ser d’una altra manera, la principal preocupació d’Esquerra 
Republicana del País Valencià és la situació econòmica. Malauradament, 

massa sovint observem i escoltem vertaders drames personals i familiars que 
estan patint veïns nostres, com a conseqüència de l’atur provocat per la crisi. 
En aquest sentit, les actuacions d’Esquerra-Faura han anat encaminades a 
buscar solucions per pal·liar les dificultats dels més necessitats, ací al nostre 
poble i també al conjunt del País Valencià.
 
Així, al plenari del mes de novembre presentàrem una moció demanant que 
l’Ajuntament no retorne a l’Estat els diners en concepte de la bestreta mal 
calculada. Intencionadament, l’Estat va preveure uns ingressos irreals per als 
exercicis 2008 i 2009 i, com a conseqüència, els ajuntaments, entre els quals 
el de Faura, van rebre un finançament superior al que els hauria correspost 
segons els ingressos raonablement previsibles.
 
Amb aquesta estratègia política, l’objectiu que perseguia l’administració de 
Madrid era suplir el dèficit de l’Estat amb deute públic per poder seguir fi-
nançant polítiques econòmiques que s’han demostrat totalment ineficaces per 
millorar la competitivitat del teixit productiu, com ara el Pla E.
 
ERPV denuncia que, abans de demanar una part de les bestretes als ajun-
taments valencians com el nostre, l’Estat espanyol hauria de rescabalar la 
Generalitat amb els milions d’euros del dèficit històric, fruit de l’espoli fiscal 
que patim i que l’Estat espanyol s’entesta a silenciar, mane qui mane, tant 
a Madrid com a València. En aquesta línia, els 420 milions d’euros amb què 
el govern de Rajoy ha rescatat la Generalitat Valenciana són un insult a la 
intel·ligència dels valencians, pura almoina per amagar les causes reals del 
dèficit que patim.

Ho direm més clar. Malgrat el malbaratament de recursos econòmics practicat 
pels diversos governs del PP, des de Zaplana fins ara, passant per Camps, el 
conqueridor de tratges, amb els parcs temàtics, la Fórmula 1, la Copa Amè-
rica i altres “mascletades” destinades a “ofrenar noves glòries a Espanya” 
(quina vergonya, veïnes i veïns!), el dèficit del País Valencià només s’explica 
per l’espoli fiscal a què ens sotmet Madrid. Fins i tot complint els objectius de 
l’anomenada solidaritat interterritorial, els valencians hauríem de rebre 13.295 
milions d’euros anuals en concepte de solidaritat per igualar-nos a la mitjana 
de l’Estat espanyol. En lloc d’això, paguem més de 6000 milions d’euros cada 
any que no retornen en inversions a casa nostra.

Aquest és el motiu pel qual Esquerra Republicana del País Valencià estem 
per no retornar a l’Estat els diners d’una bestreta mal calculada, amb inten-
cions fraudulentes, i que hipoteca, més encara, el nostre futur econòmic, el 
dels homes i les dones que viuen i treballen al País Valencià. Considerem 
que, amb eixos diners, l’Ajuntament podria atendre amb més eficàcia serveis 
bàsics dels nostres veïns, com la dependència i el foment del treball local, en-
tre altres. D’altra banda, hem presentat una moció per instar el govern espan-
yol del PP a retirar el recurs d’inconstitucionalitat contra la llei que reconeix 
el dret a contraure matrimoni a les parelles del mateix sexe. Des d’Esquerra, 
pensem que aquesta llei ha comportat un avanç democràtic que amplia la 
protecció legal a aquesta realitat familiar, tant a les parelles com als seus fills 
i filles, i implica, després de dècades d’invisibilitat i marginació, un reconeixe-
ment de la seua dignitat en una societat avançada, plural i diversa.

A més, hem impulsat una moció, consensuada amb el grup socialista, per 
instar la Generalitat a posar fi a la política de cessió a empreses privades de 
sòl públic municipal d’ús escolar, perquè aquesta política comporta renunciar 
a l’escola valenciana, pública i de qualitat, l’única que pot garantir la igualtat 
d’oportunitats entres els ciutadans. 

Aquestes són només algunes de les iniciatives que ha impulsat ERPV a 
l’Ajuntament de Faura i que, per manca d’espai en aquesta publicació, hem 
hagut de sintetitzar. En trobareu més informació al pròxim número de la revista 
d’Esquerra-Faura, Les Valls, Sí. A més, sempre podeu preguntar-nos o vindre’ns 
a buscar personalment per a qualsevol aclariment o petició: estem al vostre servei!

CENS 2.737
TOTAL VOTANTS 2.154
ABSTENCIÓ 583
VOTS NULS 23
VOTS EN BLANC 18

RESULTATS
CANDIDATURA VOTS %

PP 933 43.78
PSOE 835 39.18
EUPV-EV 101 4.73
COMPROMIS-Q 90 4.22
UPyD 89 4.17
ERPV 42 1.97

PP
PSOE
EUPV-EV
COMPROMIS-Q
UPyD
ERPV

InIcI dels curs amb 
retallades.

Reunió amb els pares i mares del col·legi Sant vicent Ferrer 
i mobilitzacions en contra de les retallades en educació.
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NAIXEMENTS 2011

ACTIVITATS

01. SOFÍA SANTOS GASPAR, 6 de gener.
02. XAVI GARCÍA BUJALDÓN, 25 de gener.
03. SERGIO ARANDA GARCÍA, 31 de gener.
04. AINARA NIETO POLO, 1 de febrer.
05. ALEX NICASIO ALONSO, 5 de febrer.
06. VICENTE BORIA GÓMEZ, 9 de febrer.
07. ANA ANGÉLICA CERDÁN HERRERO, 19 de febrer.
08. MARÍA GARCÍA VENTURA, 27 de febrer.
09. IKER ALBIACH CHÁVEZ, 8 de març.
10. IZAN ALBIACH CHÁVEZ, 8 de març.
11. SOFÍA TALENS QUILES, 27 de març.
12. OLIVIA SORIANO ALEIXANDRE, 1 de abril.
13. LUIS MIGUEL, 25 de abril
14. SARA BROCH CERVERA, 24 de abril.
15. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO SÁEZ, 3 de juny.
16. LOARA BROCH LLOPIS, 1 de juny.
17. ELENA MARCO HERRANZ, 26 de juny.
18. IVÁN ESCRIG GÓMEZ, 18 de juliol.
19. ERIC FERNÁNDEZ BAYONA, 7 de juliol.
20. LAIA GARCÍA DOMINGO, 21 de juliol.

21. IRIS BALLESTER GARCÍA, 3 d’agost.
22. ILIAS BAHIJ, 17 d’agost.
23. VEGA LÓPEZ RAMOS, 16 d’agost.
24. YI CHEN, 23 de setembre. 
25. MARCOS PUEYO ANGARÓN, 2 d’octubre.
26. IRAY MONTOYA SALAZAR, 21 d’octubre.
27. JOSUE MONTOYA SALAZAR, 21 d’octubre.
28. MARTA MORÁN CARRILLO, 29 d’octubre.
29. RANYA HAMMAL, 31 d’octubre.
30. JOSE SANTIUSTE GÓMEZ, 9 de novembre.
31. SAMUEL AYUSO HERRERA, 11 de novembre.
32. ABEL BRUNET ESCRIG, 20 de novembre.
33. DANIELLA MARTÍ MARTÍNEZ, 28 de novembre.
34. ARNAU RAMÍREZ LOS SANTOS, 16 de novembre.
35. VALERIA GARCÍA GARCÍA,  30 de novembre.
36. PAULA SEVILLA PÉREZ, 7 de desembre. 
37. ABD-ALLAH BENAOUIJA, 20 de desembre.
38. ZACARIA AMMAL, 27 de desembre.
39. ALBA SALCEDO GÓMEZ,  20 de desembre.
40. MARC ALBERT MONTOYA, 21 de desembre.

Relació per ordre d’inscripció al Llibre de Registre de xiquets i xiquetes nascuts i inscrits a Faura.

Codi QR?
Un codi QR és un codi de barres de resposta rà-

pida. Per a visualitzar este tipus de codis, és necessari 
comptar amb l’aplicació de lector de codis QR en el seu 
mòbil. Per a llegir un QR, simplement has d’activar la 
funció del lector QR col·locar el lector del mòbil dirigit 
a la imatge i directament et portara a l’enllaç desitjat. 

Este QR te ports directament a l’arxiu dels BIMS a 
la pàgina web de l’Ajuntament.  

Segona edició del FauraTruk, mercat de segona mà.

Dia de l’Arbre

BIM 
Butlletí Municipal de 

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

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

Visita de cortesia a la nostra falla.


