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ARTICLE 1. Ple. Objecte i àmbit d’aplicació. 

El present Reglament té com a objecte regular l'organització i el règim de 

funcionament dels Òrgans de Govern i Administració d'este Municipi i els seus 

preceptes s'aplicaran preferentment, sempre que no vagen en contra de disposicions 

de rang legal que siguen de compliment obligatori, tenint en compte la Llei 7/1985, de 

2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Reial Decret Legislatiu 781/1986, 

de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en 

matèria de règim local (articles bàsics), Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de 

règim local de la Comunitat Valenciana i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals. 

ARTICLE 2. Principis generals. 

L'Ajuntament de Faura, amb personalitat jurídica plena, exercix les seues 

competències en règim d'autonomia i desenvolupa les seues funcions organitzatives, 

executives i administratives, d'acord amb els principis d'eficàcia, descentralització, 

desconcentració, coordinació i servei al ciutadà, amb sotmetiment ple a la llei i al dret. 

En les seues relacions amb els ciutadans, l'Ajuntament actuarà d'acord amb els 

principis de transparència i participació, impulsant la utilització de les tecnologies de la 

informació i la comunicació i garantint la plena efectivitat dels drets dels ciutadans, així 

com la millora contínua dels servicis que presta. 

 

ARTICLE 3. Organització de l’Ajuntament. 

Es configuren com a òrgans necessaris de l'Ajuntament els següents: 

− L'alcalde.  

− Els tinents d'alcalde. 

− El Ple. 

− La Junta de Govern Local. 



   

− La Comissió Especial De Comptes. 

Són òrgans complementaris de l'Ajuntament: 

− El Consell de Govern. 

− Els Grups Polítics municipals. 

− La Junta de Portaveus. 

− Els Regidors delegats. 

ARTICLE 4. L’alcalde. 

 Competències: és el president de la corporació i ostenta les atribucions 

enumerades en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases 

del règim local i la resta d'expressament atribuïdes en la normativa d'aplicació. 

L'alcalde pot exercir les seues competències directament o a través de delegació, 

en els termes que preveu la legislació vigent. 

 Designació: l'elecció de l'alcalde, el seu nomenament, presa de possessió i 

destitució es regix per la legislació vigent: Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de 

règim electoral general, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 

local, Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim local de la Comunitat 

Valenciana i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el 

Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 Control: l'alcalde donarà compte al Ple de la corporació, succintament, de les 

resolucions que haja pres des de la sessió plenària anterior, perquè els regidors 

coneguen el desenvolupament de l'administració municipal als efectes del control i 

fiscalització dels òrgans de govern. 

ARTICLE 5. Els tinents alcaldes. 

 Competències: correspon als tinents d'alcalde, substituir en la totalitat de les seues 

funcions i per l'orde del seu nomenament, a l'alcalde, en els casos d'absència, 

malaltia o impediment que impossibilite a este per a l'exercici de les seues 

atribucions, així com exercir les funcions de l'alcalde en els supòsits de vacant en 

l'Alcaldia fins que prenga possessió el nou alcalde. En els casos d'absència, 

malaltia o impediment, les funcions de l'alcalde no podran ser assumides pel tinent 

d'alcalde a qui corresponga sense expressa delegació.  

En els supòsits en què l'alcalde s'absent del terme municipal per més de 

vint-i-quatre hores, sense haver conferit la delegació o quan per causes 

imprevistes li resulta impossible atorgar-la, li substituirà en la totalitat de les seues 



   

funcions el tinent d'alcalde a qui corresponga, donant compte a la resta de la 

corporació. 

 Designació: els tinents d'alcalde seran lliurement anomenats i cessats per l'alcalde 

d'entre els membres de la Junta de Govern Local. El seu nomenament i cessament 

s'ajustarà al que disposa la legislació vigent. 

ARTICLE 6. E Ple. 

 Competències: el Ple, òrgan col·legiat està integrat per tots els regidors i és 

presidit per l'alcalde. Quedarà constituït després de cada elecció municipal d'acord 

amb la normativa prevista en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim 

electoral general. Ostenta les atribucions enumerades en l'article 22 de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i la resta 

d'expressament atribuïdes en la normativa d'aplicació. El Ple pot delegar l'exercici 

de les seues competències en els termes que preveu la legislació vigent. 
 Tipus de sessions: les sessions del Ple de l'Ajuntament poden ser de tres tipus: 

− Ordinàries. 

− Extraordinàries. 

− Extraordinàries amb caràcter urgent. 

Són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals està preestablida. 

Es fixarà per acord del Ple celebrat en sessió extraordinària convocada per l'alcalde 

dins dels trenta dies següents a la sessió constitutiva, la periodicitat de les sessions 

ordinàries, que en cap cas podrà excedir el límit fixat en la Llei reguladora de bases de 

règim local, així se celebraran almenys bimensualment.  

Són sessions extraordinàries aquelles que convoque l'alcalde amb tal caràcter, 

per iniciativa pròpia o a sol·licitud de la quarta part, almenys, del nombre legal de 

membres de la corporació. La convocatòria de la sessió extraordinària a instància de 

membres de la corporació haurà d'efectuar-se dins dels quatre dies següents a la 

petició i no podrà demorar-se la seua celebració per més de dos mesos des que 

l'escrit tinguera entrada en el Registre General.  

Són sessions extraordinàries urgents les convocades per l'alcalde quan la 

urgència de l'assumpte o assumptes a tractar no permet convocar la sessió 

extraordinària amb l'antelació mínima de dos dies, havent d'incloure, en este cas, com 

a primer punt de l'orde del dia el pronunciament del Ple sobre la urgència. Si esta no 

resulta apreciada pel Ple, s'alçarà tot seguit la sessió. 

 Convocatòria: la convocatòria de les sessions ordinàries o extraordinàries del ple 

amb la seua documentació es remetrà als membres de la corporació, almenys amb 



   

dos dies hàbils d'antelació, de conformitat amb les normes del procediment 

administratiu. La convocatòria es podrà comunicar per mitjans telemàtics, sempre 

que l'interessat hi haja assenyalat dita mitjana com a preferent o haja consentit la 

seua utilització i s'entendrà practicada des que quede constància de la seua 

recepció per l'interessat, així com de la data, hora, identitat i el seu contingut. 

L'acreditació de l'accés al contingut de la convocatòria ha de fer-se pel destinatari o 

el seu representant i pels mitjans que la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés 

electrònic dels ciutadans reconeix com d'identificació electrònica.  

L'orde del dia de les sessions serà fixat per l'alcalde assistit de  Secretaria. 

Així mateix, consultarà els membres de la junta de portaveus. 

 Assistència a les sessions: els membres de la corporació prendran seient en el 

Saló de Sessions units al seu Grup. L'orde de col·locació dels Grups es 

determinarà pel president, oïdes els Portaveus, tenint preferència el grup format 

pels membres de la llista que haguera obtingut nombre més gran de vots. En tot 

cas, la col·locació dels membres corporatius tendirà a facilitar l'emissió i recompte 

dels vots.  

 Publicitat: les sessions del Ple seran públiques. El públic que assistisca a les 

sessions plenàries no pot participar en elles, ni manifestar grat o desgrat, podent el 

president procedir, en casos extrems, a l'expulsió de l'assistent que per qualsevol 

causa impedisca el normal desenvolupament de la sessió. Una vegada alçada la 

sessió, la corporació pot establir un torn de consultes pel públic assistent sobre 

temes concrets d'interés municipal. 

ARTICLE 7. Junta de Govern Local. 

La Junta de Govern Local, és l'òrgan que, sota la presidència de l'alcalde, 

col·labora amb ell en la funció de direcció política i exercix funcions executives i 

administratives, està integrada per l'alcalde, que la presidix, i regidors anomenats 

lliurement per ell com a membres de la mateixa, i el nombre de la qual serà de tres 

Regidors.  

 Designació: l'alcalde pot cessar lliurement, en tot moment, a qualsevol membre de 

la Junta de Govern Local. Els nomenaments i cessament seran adoptats segons el 

que disposa la legislació vigent. 

 Competències: és atribució pròpia i indelegable de la Junta de Govern Local farà 

permanent a l'alcalde en l'exercici de les seues atribucions. Per al correcte exercici 

d'esta funció, la Junta de Govern Local serà informada de totes les decisions de 

l'alcalde. Esta informació tindrà caràcter previ a l'adopció de la decisió sempre que 

la importància de l'assumpte així ho requerisca. La Junta de Govern exercirà, així 



   

mateix, aquelles funcions que siguen delegades per l'alcalde o un altre òrgan 

municipal, o atorgada per atribució de la Llei. 

 Tipus de sessions: la Junta de Govern Local celebrarà sessió constitutiva, a 

convocatòria de l'alcalde, dins dels deu dies següents a aquell en què este haja 

designat els membres que la integren, establint el règim de sessions ordinàries de 

periodicitat establida, que com a mínim, tindran caràcter mensual. 

Correspon a l'alcalde fixar, mitjançant un decret, el dia i hora en què haja de 

celebrar-se sessió ordinària. 

Les sessions extraordinàries i les urgents tindran lloc quan, amb tal 

caràcter, siguen convocades per l'alcalde. 

No són públiques les sessions de la Junta de Govern Local, sense perjuí de 

la publicitat i comunicació previstes en la Llei. 

 Convocatòria: entre la convocatòria i la celebració de la sessió no podran 

transcórrer menys de vint-i-quatre hores, excepte en el cas de les sessions 

extraordinàries i urgents en les que, abans d'entrar a conéixer els assumptes 

inclosos en l'orde del dia, haurà de ser declarada la urgència per acord favorable 

de la majoria dels membres. Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local 

es requerix l'assistència de la majoria absoluta dels seus components. Si no 

existira quòrum, es constituirà en segona convocatòria, una hora després de 

l'assenyalada per a la primera, sent suficient l'assistència de la tercera part els 

seus membres i, en tot cas, un nombre no inferior a tres. Les Actes de les sessions 

de la Junta de Govern Local es transcriuran en Llibre diferent del de les sessions 

del Ple. Només podran tindre accés a estes actes les persones legitimades d'acord 

amb la legislació aplicable.  

L'alcalde podrà en qualsevol moment reunir a la Junta de Govern Local 

quan estime necessari conéixer el seu paréixer o demanar la seua assistència amb 

anterioritat a dictar resolucions en exercici de les atribucions que li corresponguen. 

En estes reunions deliberants no podrà adoptar cap acord, formalitzant-se les 

mateixes en forma de dictàmens, no sent preceptiva l'assistència del secretari de la 

corporació. 

ARTICLE 8. La Comissió Especial de Comptes. 

La Comissió Especial de Comptes és d'existència preceptiva i estarà 

constituïda per membres dels distints Grups Polítics integrants de la corporació, de 

manera que la seua composició s'acomode a la proporcionalitat existent entre ells.  

Es reunirà necessàriament abans de l'un de juny de cada any per a examinar 

els comptes generals de la corporació; estes, junt amb els seus justificants i la 



   

documentació complementària estarà a disposició dels membres de la comissió, com a 

mínim, quinze dies abans de la primera reunió. 

La Comissió Especial De Comptes actuarà com a Comissió Informativa 

permanent per als assumptes relatius a l'economia i hisenda d'este Ajuntament. 

ARTICLE 9. El Consell de Govern. 

 Naturalesa i creació: és l'òrgan permanent que te per funció l'estudi, consulta i 

informe l'efecte de coordinació dels diversos serveis administratius i de les 

diferents àrees de delegació per a la millor eficàcia i agilitat dels serveis públics. No 

podrà tindre facultats corresponents als òrgans decisoris de l'Ajuntament. 

 Composició: estarà integrada per regidors de la corporació amb delegació, 

presidida per l'alcalde, podent este delegar la presidència efectiva en qualsevol 

regidor membre del Consell, i pels tècnics que per raó de la matèria convoque 

l'alcalde president. 

 Funcionament: es faran sessions ordinàries amb la periodicitat i en els dies i hores 

que s'establisca per la presidència de la comissió, qui podrà així mateix, convocar 

sessions extraordinàries o urgents dels mateixes. Les convocatòries les realitzarà 

la presidència de la comissió i és notificaran als membres de la mateixa amb una 

antelació de 24 hores, excepte els urgents, acompanyades de l'orde del dia. És 

preveu la notificació via e-mail i telefònica SMS de la convocatòria de les sessions. 

Les sessions es faran en la seu de l'Ajuntament, excepte força major, i no tindran 

el caràcter de publiques, si be tots els membres de la corporació tindran accés a 

l'examen del llibre d'actes corresponent. 

 Regulació subsidiària: en tot el no previst per al funcionament esta comissió 

s'aplicarà la legislació vigent sobre funcionament de la Junta de Govern i 

subsidiàriament del ple. 

ARTICLE 10. Grups Polítics municipals. 

Els membres de la corporació es constituiran en Grups Polítics municipals a 

l'efecte de la seua actuació corporativa per mitjà d'un escrit que, dirigit al president i 

subscrit per tots els seus integrants, haurà d'indicar la denominació del Grup i el nom 

del seu portaveu. L'escrit haurà de formalitzar-se dins dels deu dies hàbils següents a 

la constitució de la corporació i, en tot cas, abans de la convocatòria de la sessió 

extraordinària del Ple per a determinar l'organització i funcionament municipal. 



   

De la constitució dels Grups Polítics i dels seus integrants i Portaveus, el 

president donarà compte al Ple en la primera sessió que es faça després de complir-se 

el termini previst en l'apartat anterior. 

Passaran a tindre la condició de regidors no adscrits aquells membres de la 

corporació en què concórrega alguna de les circumstàncies següents: 

a. No haver constituït Grup Municipal dins dels terminis establits anteriorment. 

b. No haver-se integrat en el Grup Municipal constituït per la formació electoral 

que va presentar la candidatura per la qual van concórrer a les eleccions. 

c. Haver abandonat o haver sigut expulsats per mitjà de votació del grup 

municipal. En este últim supòsit haurà de quedar constància escrita de 

l'acord adoptat. 

d. Haver abandonat o haver sigut expulsats de la formació política que va 

presentar la candidatura per la qual van concórrer a les eleccions. Esta 

circumstància serà comunicada pel representant general de la formació 

política, coalició o agrupació d'electors corresponent al secretari municipal, 

qui ho posarà del Ple de la corporació, perquè d'ofici es procedisca en 

conseqüència. 

Els drets econòmics i polítics dels membres no adscrits no podran ser superiors 

a qui els hagueren correspost de romandre en el grup de procedència. Els regidors no 

adscrits, al no pertànyer a cap grup polític municipal, no tindran portaveu. 

Els Grups Polítics disposaran, en la seu de l'Ajuntament d'una bústia per a la 

correspondència oficial, interior o de procedència externa. 

ARTICLE 11. La Junta de Portaveus. 

Els portaveus dels distints grups polítics municipals, presidits per l'alcalde de la 

corporació, constituiran la Junta de Portaveus, que serà l'òrgan d'assessorament de la 

presidència per a l'adopció de decisions de caràcter corporatiu amb les següents 

funcions:  

a. Accedir a les informacions que la presidència els proporcione per a difondre-la 

entre els membres del seu grup. 

b. Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la 

seua participació en els debats corporatius. 

c. Consensuar el règim dels debats en sessions determinades. 

A cada un dels portaveus se li facilitaran els mitjans suficients per al millor 

coneixement i atenció dels assumptes pel seu grup respectiu. S'anomenarà també un 

suplent de cada portaveu perquè, en cas de no assistència del portaveu anomenat, 



   

or. Cada portaveu 

ostenta

rups municipals 

sense que hajen sigut sotmesos a consulta de la Junta de Portaveus. 

ARTICLE 12. Els Regidors Delegats. 

acudisca el suplent en el seu lloc. En cap cas les seues resolucions constituiran 

acords, sinó que serviran de base per a un actuació posteri

rà un nom de vots igual al nom de regidors que represente. 

La convocatòria de la junta de portaveus correspon a l'alcalde, preveient-se la 

seua notificació via e-mail i telefònica. Allò que s'ha convingut en la Junta de 

Portaveus és formalitzarà en l'acta corresponent. Els portaveus és reuniran prèvia 

convocatòria de l'Alcaldia i, en tot cas, amb anterioritat a la convocatòria de sessió 

plenària. No s'inclouran en l'orde del dia proposicions dels diferents g

Són aquells Regidors que ostenten algunes de les delegacions d'atribucions 

realitzades per l'alcalde, sempre que siga en una de les matèries delegables reglades 

en la Llei reguladora de bases de règim local. La delegació de competències haurà de 

realitzar-se segons el que preveu la normativa vigent. 

ARTICLE 13. Estatut membres de la Corporació. 

 Adquisició i pèrdua  de la condició de membre de la corporació local: la 

determinació del nombre de membres de les corporacions locals, el procediment 

per a la seua elecció, la duració del seu mandat i els supòsits d'inelegibilitat i 

inc

is del mateix i estan obligats a l'estricte compliment dels deures inherents 

a a

L'orde de corporació serà el següent: 

rants de la Junta de Portaveus, de major a menor 

repres

e l'Equip de Govern per l'orde establit en la 

candid

l seu orde electoral i ordenats de major a 

menor

7. Regidors no adscrits. 

ompatibilitat es regularan pel que disposa la legislació electoral. 

Els membres de les corporacions locals, una vegada presa possessió del seu 

càrrec i fins a la terminació del seu mandat, gaudixen dels honors, prerrogatives i 

drets prop

quell.  

precedència intern de la 

1. Alcalde - President 

2. Tinents alcaldes pel seu orde 

3. Regidors integ

entació municipal. 

4. Regidors de la Junta de Govern pel seu orde de nomenament. 

5. Regidors d

atura electoral. 

6. Resta de Regidors pe

 representació municipal. 



   

En aquells casos de caràcter municipal que així ho precisen, darrere dels 

membres de la corporació, se situaren les persones següents: 

1.  Exalcaldes de Faura, segons l'orde d'antiguitat del càrrec. 

2. Personalitats o representants d'entitats que ostenten la medalla 

d'honor de la Vila de Faura. 

En tot cas, es tindran en compte les normes protocol·làries establides en la 

legislació estatal i autonòmica. 

 Drets i deures:  

1. Els Regidors electes hauran de presentar la credencial davant de la 

Secretaria General i realitzar la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i 

sobre qualsevol activitat que els proporcione o puga proporcionar ingressos 

econòmics. Formularan, així mateix, declaració dels seus béns patrimonials, que es 

realitzarà abans de la presa de possessió del càrrec i de la participació en societats de 

qualsevol tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les 

liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si és el cas, Societats. 

Aquestes declaracions, efectuades en els models aprovats pels Plens respectius, es 

duran a terme abans de la presa de possessió, en ocasió del cessament i al final de 

mandat, així com quan es modifiquen les circumstàncies de fet i hauran d'inscriure's en 

el registre d'activitats i registre de béns patrimonials, en els termes que preveu la 

legislació vigent. Les declaracions anuals de béns i activitats seran publicades amb 

caràcter anual, i, en tot cas, en el moment de la finalització del mandat. 

2. Els membres de les corporacions locals tenen el dret i el deure assistir a 

totes les sessions del Ple i de les comissions que formen part. Quan, sense justificació 

suficient, no assistiren o s'absentaren de dos reunions consecutives del Ple o de les 

comissions que formen part, o de tres alternatives durant el període d'un any, podran 

ser sancionats pel president amb la pèrdua del dret a percebre retribució o assignació 

econòmica fins a un màxim de tres mesos, amb audiència prèvia de l'interessat. Així 

mateix, el president de la corporació, amb l'autorització prèvia del Ple, podrà privar de 

la percepció de les retribucions o assignacions econòmiques als membres de la 

corporació en cas d'incompliment reiterat dels deures del seu càrrec, amb les mateixes 

condicions assenyalades en l'apartat anterior. L’esmentada privació no tindrà 

naturalesa sancionadora.  

3. Els membres de les corporacions locals tenen dret a votar lliurement en el 

Ple i en les comissions que formen part. Tindran també dret a intervindre en els debats 

de conformitat amb el que disposa el Reglament Orgànic Municipal i atenent als criteris 

sobre l'ordenació dels debats. 



   

4. Estaran obligats a observar la deguda cortesia i a respectar les normes de 

funcionament dels òrgans de la corporació, així com a guardar secret sobre els debats 

que tinguen este caràcter. 

5. Respectaran la confidencialitat de la documentació i informació a què tinguen 

accés en virtut del càrrec, exigint l'Ajuntament les responsabilitats procedents en cas 

d'incompliment. 

6. Tenen dret a rebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs quan els 

exercisquen amb dedicació parcial o exclusiva. 

7. Tenen dret a obtindre quants antecedents, dades o informacions estiguen en 

poder dels servicis de la corporació i resulten precisos per al desenvolupament de la 

seua funció, en els termes que preveu la legislació vigent. 

8. Els regidors, en l'acte de presa de possessió, rebran de l'Alcaldia-

Presidència, la insígnia d'or numerada, amb números romans, que li acredita com a 

regidor de l'Ajuntament de Faura. Les insígnies atorgades s'inscriuran en el Llibre d'or 

de regidors, inscrivint-se per orde cronològic d'atorgament. 

ARTICLE 14. Participació Ciutadana. 

La participació dels veïns i entitats de Faura en la gestió municipal s'articularà 

en els termes que preveu  la Carta de Participació Ciutadana  aprovada definitivament 

pel Ple en sessió de  26 de juliol del 2004. 

ARTICLE 15. Concessió de títols, honors i condecoracions. 

La Medalla d'honor de la Vila de Faura, màxima distinció atorgada per 

l'Ajuntament, es concedirà a les persones físiques o jurídiques, privades o públiques, 

com una recompensa municipal creada per a premiar mèrits extraordinaris per 

accions, servicis o difusió de la localitat.  

El procediment per al seu atorgament s'iniciarà per l'Alcaldia, proposant-se a la 

persona a qui es desitja distingir, i s'anomenarà a instructor del procediment, que 

podrà ser empleat públic o membre electe, realitzant totes les actuacions precises per 

a acreditar els mèrits concurrents. Conclòs este tràmit, emetrà un informe raonat i 

proposta de resolució a l'Alcaldia, que remetrà la proposta al Ple de l'Ajuntament per a 

l'adopció de l’acord corresponent que, amb caràcter discrecional, resoldrà allò que 

corresponga, atenent als mèrits, qualitats i circumstàncies singulars dels guardonats. 

L'entrega de la medalla es durà a terme en acte públic solemne i en els termes 

en què s'assenyalen en l'acord, procurant-se atorgar suficient publicitat. 



   

 Els que ostenten l’esmentada distinció gaudiran d'un lloc d'honor en els actes 

públics a què siguen invitats 

Les medalles atorgades s'inscriuran en el Llibre Registre de Distincions, 

inscrivint-se per orde cronològic d'atorgament el nom del guardonat. 

ARTICLE 16. Ús de símbols municipals. 

La utilització, ús o difusió, per qualsevol mitjà de reproducció de l'escut de 

Faura, requerirà autorització expressa de l'Ajuntament, amb la sol·licitud prèvia, a 

l'Alcaldia, fonamentada en raons d'interés públic.  

Els grups polítics municipals podran fer ús de l'escut de Faura en els seus 

escrits oficials sense necessitat d'autorització. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. 

Queden derogades quantes normes municipals, acords o disposicions, 

contradiguen el que establix el present Reglament. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

El present reglament no entrarà en vigor fins que s'haja publicat completament 

el seu text en el “Butlletí Oficial” de la província, i hagen transcorregut els terminis 

previstos en l'article 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril. 

Faura, 20 de maig del 2011 

L'alcalde, 

 

Antoni F. Gaspar Ramos.    


