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AJUNTAMENT INFORMA

Sessió del 24-09-12
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

l’aprovació provisional de  les modificacions d’ordenances fis-
cals reguladores de taxes i impostos locals, per a la seua actua-
lització segons l’últim l’IPC publicat per l’INE.

 S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i PP) i un 
en contra (el d’ERPV), la proposició de l’Alcaldia sobre mesures 
d’adaptació a l’administració municipal de les disposicions arre-
plegades en el Reial Decret Llei 20/2012. 

 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 
la ratificació d’actuacions municipals en matèria de revisió ca-
dastral.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia so-
bre l’elaboració del pla d’actuació municipal davant del risc 
d’inundacions.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 
l’elaboració per la junta de portaveus d’un calendari sobre 
l’aprovació de noves ordenances municipals.

 S’acorda, per set vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 
i dos en contra (els del PP), la proposició de l’Alcaldia sobre 
l’examen, la discussió i l’aprovació del pressupost general per 
a 2013. 

 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 
l’aprovació del conveni d’adhesió a la seu electrònica comparti-
da amb la Diputació de València.

 S’acorda, per set vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 
i dos en contra (els del PP), la proposició del PSPV-PSOE rela-
tiva a la unió al manifest “Decidir ens fa lliures”. 

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 
exigint al govern autonòmic el pagament dels deutes amb els 
ajuntaments.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP relativa a es-
tudiar la dotació de mitjans tècnics per a la gravació d’imatge i 
so dels plens municipals.

 S’acorda, per set vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 
i dos en contra (els del PP), la proposició d’ERPV de rebuig a la 
involució democràtica promoguda per l’estat espanyol i en de-
fensa de l’autonomia local i del País Valencià. 

 S’acorda, per set vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) 
i dos en contra (els del PP), la proposició d’ERPV en defensa 
del dret de les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del 
seu l’embaràs. 

Sessió del 26-11-12
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

la supressió de la taxa per la utilització del pavelló multiús, 
l’aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la 
utilització d’edificis, locals i instal•lacions municipals i la modifi-
cació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de construc-

cions, instal•lacions i obres (ICIO).
 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

l’assumpció de les competències sancionadores del trànsit en 
vies urbanes per la Delegació del Govern.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 
l’atorgament de la distinció de Ciutadà d’Honor de la Vila de 
Faura, a l’escriptor Fernando G. Delgado.

  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 sobre 
desnonaments.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE so-
bre la regulació de l’impost sobre l’increment dels valors dels 
terrenys de naturalesa urbana.

 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 
creació d’un fons estatal d’emergència per les famílies en situa-
ció de pobresa i exclusió social per part del govern central.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE so-
bre l’exigència a la Generalitat Valenciana del pagament íntegre 
dels deutes amb les farmàcies de la Comunitat Valenciana.

 S’acorda, per unanimitat, la proposta del PSPV-PSOE amb 
motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

 S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP sobre la reduc-
ció de costos en les tarifes elèctriques per als pous de regants.

 Es rebutja, per quatre vots a favor (els del PP i ERPV) i set 
en contra (els del PSPV-PSOE) la proposta del PP relativa a 
l’adopció de diverses mesures per a l’eradicació de la violència 
sobre la dona.

 Es rebutja, per 3 vots a favor (els del PP) i 8 en contra (els 
del PSPV-PSOE i ERPV) la proposició del PP sobre la supres-
sió de subvencions a sindicats, partits polítics i associacions 
empresarials.

 S’acorda, per 8 vots a favor (els del PSPV-PSOE i ERPV) i 
2 en contra (els del PP), la proposició d’ERPV en defensa del 
sistema sanitari públic.

   

Sessió del 17-07-12
 S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: les 

números 27 i 28/2012.
 Es dóna compte de l’informe del segon trimestre de 2012, de 

la policia local, sobre possibles vehicles abandonats.

Sessió 28-08-12
 S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: les 

números 29, 31 i 32/2012. 
 S’acorda l’aprovació del conveni sobre cessió de sòl amb 

reserva d’aprofitament, destinat a la construcció d’una vorera 
de vianants d’accés a Faura.

Sessió 20-09-12
 S’acorda sol•licitar a la Diputació de València la inclusió en 

el II Pla de Xoc de finançament. 
 S’acorda prorrogar les llicències urbanístiques números 

70/2011 i 7/2012, en virtut del que disposa l’article 198 de la Llei 
16/2005, de 30 de desembre, Llei Urbanística Valenciana. 

 S’acorda reiterar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer 
autorització per a netejar el barranc de la Canaleta al seu pas 
pel carrer Sagrada Família i carrer Barranc, com ja es va fer a 
la JGL del 27/02/2012.
Sessió 18-10-12

 S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: les 
números 20, 33, 34, 35, 36, 37, 39 i 40/2012.

Faura/desembre.2012

ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Tots per unanimitat
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 S’acorda la traducció al valencià del Pla General d’Ordenació 

Urbanística (PGOU), als efectes de normalitzar l’ús del valencià 
en la documentació administrativa.

 Es dóna compte de l’informe del tercer trimestre de 2012 de 
la policia local sobre possibles vehicles abandonats.

 Es dóna compte de l’adjudicació del quiosc del camp de fut-
bol.

 S’acorda la realització de diverses d’activitats culturals en la 
biblioteca municipal durant el mes d’octubre.

 S’acorda commemorar el 50é aniversari de la primera edició 
del llibre Nosaltres els valencians de Joan Fuster el dissabte 27 
d’octubre de 2012.

Sessió 29-10-12
 S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: les 

números 43 i 45/2012. 

Sessió 13-11-12
 S’acorda iniciar els tràmits necessaris per a l’elaboració i im-

plantació de la Carta de Serveis de l’Ajuntament de Faura com a 
instrument de millora de la qualitat dels serveis públics i de com-
promís amb les persones, amb l’assessorament i l’assistència 
de la Diputació de València.

 S’acorda sol•licitar el subministrament de bombetes de LED 
dins del Pla d’Eficiència Energètica del Enllumenat Públic de la 
Diputació de València.

 Es dóna compte de l’escrit d’Onda Cero Sagunt, de 6 de 
novembre, comunicant l’atorgament a la Fira de Faura del premi 
Onda Cero a la iniciativa Social 2012. 

 S’acorda aprovar el conveni de col•laboració entre 
l’Ajuntament de Faura i la Fundació Escola Valenciana per dur 
endavant el programa Voluntariat pel Valencià.

Sessió 26-11-12
 S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: les 

números 38, 41, 42, 44 i 46/2012.
 S’acorda aprovar la programació de la Fira de Nadal 2012.
 S’acorda felicitar Josep Ribera Condomina per aconseguir el 

XV Premi de Poesia “Jaume Bru i Vidal” Ciutat de Sagunt 2012. 

Sessió 17-12-12
 S’acorda felicitar Rafael Sánchez Martínez per l’obtenció 

de la medalla de plata de la Fira Internacional de Disseny de 
Brusel·les pel Sistema Trencallum per a “toldos”.

 Es dóna compte del Decret 198/2012 d’execució de la sen-
tència ferma núm. 295/2012, dictada en Procediment Ordinari 
316/2010, pel Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Valèn-
cia.

 Es dóna compte de les previsions de tresoreria del pròxim 
trimestre, així com del resultat del compte de recaptació de la 
Diputació de València per a l’any 2012.

 La del 10 d’octubre al veïnat del carrer Germanies sobre 
obres de soterrament del telèfon.

 Les del 16 de novembre als comerços i bars del poble per a 
presentar-los algunes iniciatives per a incentivar i promocionar 
el comerç local, com ara la fira local, un concurs d’aparadors i 
la ruta de la tapa.

AUDIÈNCIES PÚBLIQUES
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La Generalitat Valenciana deu 5.000 milions als ajuntaments i 
col•lectius de tota la Comunitat, sols al nostre poble ascendix el 
deute a més de 500.000 euros. Ací teniu el manifest del PSPV-
PSOE “EXIGIM ALLÒ QUE ÉS DELS CIUTADANS, RECLAMEM 
EL DEUTE DE LA GENERALITAT”, i aprofitem per a fer una crida 
a tots els veïns i veïnes de Faura a qualsevol mobilització i acció per 
a demanar el que és nostre.

En estos moments de crisi, quan més necessària és la fiabilitat de 
les administracions i generar un clima de confiança entre els ciu-
tadans, ens hem trobat amb una Generalitat incapaç de pagar allò 
que ens deu. Els ajuntaments, col•lectius i empreses ens hem fiat i 
hem complit amb la nostra part del contracte. Hem fet obres i hem 
portat endavant serveis conveniats amb la Generalitat o subvencio-
nats per ella. Però la Generalitat Valenciana no ha complit amb la 
seua part, no ha pagat allò a què s’havia compromès i ha trencat 
el principi de lleialtat institucional. Els ajuntaments de la Comunitat 
Valenciana, de tots els colors, com també els col•lectius, empreses 
proveïdores i ciutadans ens sentim enganyats. I el que és pitjor, els 
nostres veïns i veïnes estan patint les greus conseqüències d’una 
administració autonòmica irresponsable.

El silenci que la Generalitat ha mantingut davant les reiterades 
peticions perquè paguen el que deuen als nostres pobles i ciutats 
ens resulta indignant. La Generalitat i el seu president amb la seua 
actitud són hui un mal exemple per al conjunt de la societat valen-
ciana. A esta situació de vergonya, cal afegir-hi que tampoc paga 
els medicaments a les farmàcies, ni els programes d’ocupació, ni 
els més bàsics d’assistència social, ni les subvencions a la vivenda 
i un llarg etcètera.

Estem en un moment en què ja no és possible estirar més la corda. 
Les arques municipals estan buides per culpa del deute de la Ge-
neralitat i molts serveis bàsics així com col•lectius sencers estan 
a punt de tancar les portes i deixar la seua valuosa tasca quedant 
desatesos aquells que més necessitat tenen de l’acció de les admi-
nistracions. Fins ací hem arribat. Els valencians i valencianes som 
persones lleials i solidàries, que no anem per definició contra el 
Generalitat ni contra altres institucions, però la nostra lleialtat és, en 
primer lloc, amb els nostres ciutadans, per als qui aquesta situació 
és insostenible. A més estem convençuts que si no fem visible la 
dolenta situació en la que estem, la Generalitat anirà donant llar-
gues i incomplint les seues obligacions de pagament.

Per tant, des de la lleialtat institucional que tantes voltes hem de-
mostrat, però també des de la convicció que estem carregats de raó 
i des de la més absoluta fermesa hui, nosaltres, reunits a la porta dels 
ajuntaments volem expressar les següents MANIFESTACIONS:

1. Exigim el pagament íntegre dels deutes que manté amb els po-
bles i les ciutats de la Comunitat Valenciana. 
2. Exigim el pagament a totes les associacions, empreses i perso-
nes que han confiat, que han complit i ara no poden cobrar el que 
els deuen. 
3. Demanem que, d’ofici, ens paguen els interessos de demora con-
forme marca la llei. 
4. I per últim ens comprometem a continuar amb tantes accions 
reivindicatives com siguen necessàries fins aconseguir el paga-
ment dels diners que la Generalitat deu als ciutadans, empreses i 
col•lectius dels nostres pobles i ciutats.

Pspv Psoe Faura 

GRUPS MUNICIPALS

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
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GRUP MUNICIPAL D’ERPV

Un any més, i ja en van un grapat, Esquerra-Faura, via el grup parla-
mentari d’Esquerra Republicana al Congrés del Diputats, vam presentar 
una esmena als PGE. Com els darrers anys, demanàvem una partida 
destinada a l’estudi per al soterrament de les línies elèctriques d’alta ten-
sió al seu pas pel poble, al barri d’Almorig, concretament 600.000 euros. 
Enguany, el PP, com abans ho havia fet sistemàticament el PSOE, ens 
la va rebutjar. Ni els diputats elegits per València (que no necessàriament 
valencians,  ja que no actuen com a tal) dels dos partits, ni tan sols els 
del Camp de Morvedre quan han estat, foren capaços de votar-hi a favor. 
Fets i no paraules demanem des d’Esquerra Republicana en una proble-
màtica que ja dura massa.

Quant a l’activitat del nostre grup municipal, al mes de juny presentàrem 
tres mocions. Destacarem la proposta perquè s’aturara la modificació del 
codi penal que tipificava com a delicte la resistència passiva i la convoca-
tòria de mobilitzacions per internet. Aquesta modificació pretén impedir 
el dret de la ciutadania de manifestar-se, en una època de mobilitzacions 
tan agitada com l’actual en contra d’unes polítiques, del PP, dictades per 
la banca i el gran capital, que atempten contra els drets del poble treba-
llador i beneficien els corruptes.

També portàrem al Ple la petició d’una comissió d’investigació per aclarir, 
com més prompte millor, els terribles incendis que es van patir aquest 
estiu a l’interior del País Valencià. En la depuració de responsabilitats, 
incloguérem la petició de dimissió del conseller Castellanos, per la ne-
fasta gestió de la tragèdia i per les contínues retallades en polítiques de 
prevenció d’incendis, que han provocat que la catàstrofe adquirira unes 
magnituds dramàtiques.

Al Ple de setembre, entre altres iniciatives, impulsàrem una moció en 
defensa del dret a les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del 
seu embaràs, que va ser aprovada amb el vot contrari del PP, sempre a 
les ordres de la conferència episcopal.

A l’última sessió, al mes de novembre, des del grup republicà presen-
tàrem una moció contra les retallades en sanitat, que va ser aprovada 
amb els vots del grup socialista. Per a sorpresa nostra, el PP ens va dir 
que li semblava bé tot el contingut i les peticions que feia la moció. Això 
si, ens feren saber que hi votarien en contra perquè apareixia el terme 
País Valencià i “no sabien això què era”. Arribats ací no farem cap valo-
ració: que cadascú extraga les seues pròpies conclusions…

També al novembre, una moció del grup socialista va alçar prou pol-
seguera. En aquesta moció demanaven la dació en pagament en cas 
de  ser vivenda habitual, el lloguer social amb condicions favorables per 
als desnonats i altres iniciatives molt interessants, que tingueren el nos-
tre suport. No obstant això, hi trobarem a faltar mesures de pressió als 
bancs, vertaders culpables del drama humà que avui sofreixen milers de 
famílies i ens vingué a la memòria aquell Ple en què el grup d’Esquerra 
Republicana vam demanar la retirada de fons públics de les entitats que 
es neguen a negociar i desnonen les famílies afectades per les hipote-
ques, una mesura aquesta que ha sigut eficaç, ja que els ajuntaments 
que l’han posada en marxa han aconseguit parar molts desnonaments. 
En aquell moment PP i PSOE ens la van tombar, uns oposant-se i els 
altres abstenint-se. També en aquest punt, el PP va votar-hi en contra, 
amb un argument, com a mínim, confús. I com abans, deixem a la in-
terpretació de cadascú l’anàlisi d’una postura del grup popular tan i tan 
difícil d’entendre.

Finalment, volem fer una crida a tota la ciutadania de Faura per destacar 
la importància de la participació en la vida política del poble. En aquest 
sentit, el grup municipal d’Esquerra Republicana del País Valencià té 
les portes obertes a tothom qui ens vulga fer arribar les seues preocu-
pacions, els seus interessos, els seus problemes o les seues propostes 
de millora de les actuacions municipals. Amb la participació de tots, hi 
podem aconseguir un poble millor, més habitable i més just. 

GRUPS MUNICIPALS

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

Una vegada més ja ens trobem al mes de Desembre, un mes molt 
significatiu per al nostre poble, comença amb una de les nombroses 
senyes d’identitat: la Fira de Faura; aquest any guardonada pels 
premis d’Onda Cero a la iniciativa social. 
    
La Fira de Faura, anuncia l’inici de les festes de Nadal, unes dades 
que enguany més que mai, sabem que van a ser penoses per a 
moltes famílies que estan sofrint la lacra de l’atur, i de les desavi-
nences econòmiques, és per això, que el nostre primer nomena-
ment volíem que fora per a tots els nostres veïns que estan patint el 
dia a dia d’eixa depressió econòmica. 
  
Des del Grup Popular voldríem tornar a mostrar el nostre suport a 
totes les associacions municipals, al igual que la nostra cap de llista 
ja ho va fer al seu discurs el dia de la constitució de l’Ajuntament; ja 
que entenem que en aquestes dades  que corren es de agrair que 
les persones utilitzen gran part de la seua vida i esforç en mantin-
dré qualsevol tipus d’agrupació, i com sol ser habitual la majoria de 
vegades desinteressadament. És per això que creiem que ara més 
que mai hem de tenir en compte a totes eixes societats i sobretot 
a les persones que les formen, persones disposades a implicar-se 
amb part del seu temps lliure, per a que molts altres ciutadans pu-
guem gaudir de diferents actuacions amb les que les associacions 
ens enriqueixen dia a dia.
 
Pensem que les associacions marquen les inquietuds, la saviesa  i 
la riquesa cultural d’un poble, és per això que defensem la diversitat 
i  l’objectivitat de totes elles, al igual que també ho hem de fer des 
de la corporació municipal, deixant  a la imparcialitat el seu funcio-
nament i  les persones que les dirigeixen.
     
Des d’aquestes línies volem fer extensible a totes les associacions 
que  des del  Grup Municipal Popular estem a la vostra disposició, 
com així ho hem fet saber a moltes d’elles personalment, però des 
de l’oportunitat que ens dona el butlletí volem  tendir-los la mà per a 
qualsevol cosa que necessiten.
 
Estem a punt d’acabar l’any 2012, un any que podríem anome-
nar com un dels   “annus horribilis” per a l’Estat espanyol, un any 
afectat per les aterradores xifres de desocupats, abundants des-
nonaments, i per els quantiosos drames  socials derivats de les difi-
cultats econòmiques. També es tracta d’un any marcat per les nom-
broses reformes que ha pres el Govern per a poder arribar a eixes 
famoses xifres del dèficit, mesures com en altres moltes ocasions 
hem comentat que es tracta de responsables i necessàries per al 
restabliment econòmic i la creació de llocs de treball. També hem 
al•ludit en diverses situacions que es moment de “donar la cara” 
per això els hem convidat en repetides voltes a que participen a les 
sessions plenàries; al igual que hem mencionat que hem “d’arrimar 
el hombro”, per això voldrien felicitar a la nostra portaveu per per-
tànyer a la executiva que recentment hem estrenat al Partit Popular 
del Camp de Morvedre, i fer arribar la felicitació al nou president 
comarcal del Partit Popular Filibert Prats, gràcies per comptar amb 
Faura per aquest nou projecte que comença.

Per últim, desitjar-vos que passeu bones festes rodejats dels vos-
tres familiars i amics, i brindar per una bona entrada d’any. 
BON NADAL I MILLOR 2013.

popularesfaura@hotmail.es 
   pfaura Populares 
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ALCALDE, ARA QUE TE VEIG...

¿Per què ha pujat tant l‛aigua? Fa 
20 anys, els pobles de la comarca en 
vista de la baixa qualitat de les ai-
gües dels nostres pous demanàrem 
poder utilitzar aigua del riu Túria per 
el consum humà. Des d‛aleshores s‛han 
fet infraestructures milionàries per 
subministrar a tota la comarca aigua.  
Nosaltres des de juliol de l‛any pas-
sat ja rebem i utilitzem eixa aigua. 
Això signifi ca que hem de comprar-la 
al Consorci. D‛ací l‛increment de preu. 
Les diferències entre les dos aigües i 
les previsions d‛alteració del rebut ja 
s‛explicaren en anteriors BIMS.

¿És mes cara l‛aigua perquè la porta una empre-

sa com Aguas de Valencia? L‛Ajuntament apro-

và el preu que tindria l‛aigua una vegada en marxa 

el metre cúbic, per unanimitat, i calculant el que li 

costaria al mateix ajuntament donar el servei, es a 

dir, per gestió directa. Després, i amb l‛única con-

dició de respetar eixe preu, se tragué el concurs, 

se presentaren dos empreses i en guanyà una. Por-

tara Aguas de Valencia el servei d‛aigua (la titulari-

tat de l‛aigua és del poble), o l‛Ajuntament, el preu 

del rebut seria exactament el mateix. Amb una 

salvetat, és molt possible per mitjans directes de 

l‛Ajuntament que les despeses hagueren sigut més 

altes per no tenir infraestructura tècnica sufi cient 

per a la connexió i explotació de la xarxa. Altra 

cosa és que com ara l‛interlocutor és una empresa, 

hem observat algunes mancances en la gestió del 

dia a dia, cosa que a dut a l‛Ajuntament a treballar 

en un reglament per protegir clarament els drets 

del veïnat i que esperem s‛aprove a primers d‛any. 

¿Per què Faura té eixa ai
gua i els al-

tres pobles encara no? De moment no 

hi ha obligació d‛agafar-la. Encara que la 

previsió és que siga obligatòria en uns 

anys per tractar-se d‛aigües superfi cials 

que se consideren millors que les subte-

rrànies. Però té una cosa important; ara, 

compres l‛aigua o no, cada poble ha de 

pagar la part corresponent de les inver-

sions i despeses generals del consorci de 

l‛aigua, i repercutir-la en el rebut. Com 

vegeu en este BIM, el mes de gener es 

farà un tall d‛aigua per poder preparar la 

connexió de dos pobles veïns.

¿Per què hi ha tants pagaments al rebut de l‛aigua que no són aigua?L‛any que ve, un rebut trimestral d‛una casa que utilitze el primer tram de con-sum, és a dir un màxim de 24 metres cúbics al trimestre, que és el 80% de tots els rebuts, serà aproximadament de 40 euros.
Com en tots els pobles, se paguen a la Generalitat per al famós cànon de sa-nejament aproximadament la meitat d‛eixos 40 euros.
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¿De què va això del Pla d‛Ocupació? 
Contractes d‛un mes, del conveni 
agropecuari, 40 hores a la setma-
na. Eixa és la tipologia del contracte 
del Pla d‛Ocupació del qual s‛hauran 
benefi ciat 140 persones quan fi nalit-
ze en març. La Roda i els treballs de 
la Marjal, tot un clàssic en este po-
ble, han donat pas a una nova manera 
d‛intentar ajudar les persones des-
ocupades, que abans cobria l‛estiu i 
ara arriba fi ns març. 

¿Per què sempre treballen els 
mateixos?
Els funcionaris de plaça, si que son 
els mateixos i el poc personal labo-
ral indefi nit, òbviament, també. Però 
això se diu legislació laboral, no altra 
cosa. Però tota la resta de personal de 
l‛Ajuntament va canviant mes a mes. 
Això se pot veure al carrer i en el lli-
bre d‛altes de la Seguretat Social (243 
persones en els últims 24 mesos). Per 
cert, esta legislatura s‛amortitzaran la 
major part de les places del personal 
laboral indefi nit.

¿De qué se treballa en el Pla d‛Ocupació?
Se fan obres intensives en mà d‛obra, convertint-se l‛Ajuntament en una es-pècie de promotor i constructor tempo-ral d‛eixes obres. També se fan treballs de millora d‛instal.lacions i infraestruc-tures, que no teníem fa 30 anys, i fera que per donar dignitat al treball ha-guérem de plantar marjals. També el servei de neteja de l‛Ajuntament ha entrat en este torn rotatori.

¿Hi ha més borses de treball a 

l‛Ajuntament?
Només la del Pla d‛Ocupació, en les 

condicions que he dit anteriorment. 

Totes les altres estan suspeses. A 

excepció de la de monitors d‛escola 

d‛estiu i piscina que són una altra cosa.

¿Com se selecciona la gent?
L‛Ajuntament demanà a l‛INEM 
tots els parats de Faura que esti-
gueren inscrits com a peons agraris 
o peons generals. Molt important 
això de peons, perquè si un està 
inscrit a l‛INEM i està d‛ofi cial, 
d‛administratiu o de qualsevol altra 
cosa no ix en la llista; l‛Ajuntament 
per a les seues brigades i categories 
només necessita peons.
A continuació, en una comissió for-
mada pels sindicats, els grups polí-
tics municipals i els tècnics, se ba-
remen eixes persones d‛acord amb 
criteris d‛edat, renda, càrregues fa-
miliars, etc. I amb la numeració que 
obtenen de major a menor, van tre-
ballant, tots sense exclusió, si no ès 
que decidisquen renunciar per alguna 
circumstància que li bota el torn.

¿I oposicions se van a convocar?
El govern de l‛Estat ha prohibit treu-
re qualsevol tipus de plaça a concurs o 
oposició que no estiguera convocada en 
anys anteriors. Això fa que tinguem 2 
places per convocar a les ofi cines, que 
estan ocupades interinament fi ns que 
ens autoritzen a treure l‛oposició i que 
no puguem treure més places de policia 
tal i com teniem previst en el Pla d‛acció 
de la Policia Local, la qual cosa fa que 
amb 4 efectius siga impossible cobrir 
torns de 24 hores.
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¿És de veres que ara les multes se pas-
sen a trànsit i també se lleven punts? 
Sí. L‛Ajuntament té delegada la tramita-
ció i sanció en la Delegació Provincial de 
Trànsit i per tant també pot portar apa-
rellada la pèrdua de punts.

¿Per què s‛esta
n fent les vore

res més 

grans en Plus 
Ultra i Cirilo Amorós? 

Són carrers antics, on les voreres en al-

guns llocs no tenien ni 30 centímetres. I 

on el trànsit i l‛estacionament de vehi-

cles difi cultava el trànsit de vianants o 

persones amb mobilitat reduïda. En dife-

rents audiències públiques se parlà amb 

els veïns de les solucions i s‛acordaren 

les actuals millores. En estos moments, 

falten els pilons i el mobiliari urbà per 

evitar que els 

conductors in-

cívics estacio-

nen al damunt.

¿Se van a fer més intervencions 
d‛este tipus? D‛ampliació integral 
com aquestes no n‛està previst, però 
d‛ampliació puntual de voreres en les 
cantonades per millorar la visibilitat 
dels stops i l‛accés a persones de mo-
bilitat reduïda sí que se faran. 

Heu fet la regulació de la Canaleta mal, jo tinc que pegar una volta gran, i no m agra-da. ¿Per què s‛ha fet així?. La Canaleta és un sector del poble on tenim prou veïnat, però que per la seua situació i l‛existència d‛un ca-rrer encara per ampliar (Joan Garcés) i altre per obrir (prolongació de Blasco Ibáñez), té puntuals problemes de circulació. Fa dos anys, part del veïnat demanà solucions al respecte i  encetarem un estudi. Se donà compte a tot el veïnat per manifestar suggeriments. No-més n‛hi hagué un parell. Dos anys després, i sobretot amb l‛augment de problemes per la doble direcció de Joan Garcés, s‛ha posat en marxa la nova ordenació després d‛estudiar-la detingudament i amb totes les seues opcions. És veritat que per alguns té inconvenients, però en l‛Ajuntament hem de pensar en global, vetlant per la seguretat, per a tots i tenint en compte diferents circumstàncies. Res és a gust de tots, mai. 

¿Fins quan anem a estar 
amb la mesura d‛estalvi 
de la meitat de faroles 
si i la meitat no?.  Amb 
eixa mesura, i amb altres 
aplicades als edifi cis i al 
poliesportiu, com la racio-
nalització d‛horaris  hem 
reduït en 30.000 euros la 
factura de la llum. I això 
duu una minva de quali-
tat d‛il·luminació no en 
tots els llocs, pero sí en 

alguns, per la pròpia distribució inicial 
dels punts de llum. Esta mesura fi nalitazarà 
en principi al llarg del primer semestre de 
l‛any, quan se substituiran totes les bombe-
tes per bombetes de tenologia led, dins del 
programa d‛estalvi de la Diputació. En eixe 
moment, i encara que aconseguírem reduir 
uns altres 30.000 euros en llum afegits, po-
drem fer ús de tots els punts de llum.

¿Qué ha passat amb l‛arbre de la plaça 
del metge?. L‛arbre duia en la plaça uns 
trenta anys. El seu creixement desigual en 
les branques, la seua tipologia d‛arrels, i 
els seus efectes en el veïnat, han fet que 
el tècnics ens recomanaren la seua subs-
titució per tal d‛evitar algun disgust als 
vianants i veïns de la plaça. De moment es-
perarem un temps per decidir què el subs-
titueix i s‛ha fet 
una redona per 
millorar el trànsit 
en la plaça, apro-
fi tant que també 
estem fent obres 
d‛accessibilitat al 
centre de salut, 
llavaner i voreres.

per q

ns i el mobiliari urbà p
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¿Per què no tenim vial a l‛entrada del poble que 
comunique el poble amb la redona? L‛única propie-
tat del poble és la mateixa carretera que baixa fi ns 
la redona. amb les seues dimensions és impossible 
fer vial i pas de vianants. Per poder donar-hi solució 
cal, o expropiar terrenys privats, o signar convenis 
d‛ocupació temporal fi ns que se desenrotlle el sec-
tor urbanístic. I per si no hi havia prou complica-
cions, no tot el terme de la carretera és de Faura. 
Com tots sabeu, el magatzem de Plasència és terme 
de Sagunt. D‛ací ve la difi cultat de poder donar-hi 
solució; portem anys de negociacions i alternatives. 
En este moment s‛està signant l‛ocupació dels pri-
mers cent metres des del poble i s‛ha arribat a un 
preacord amb la Diputació per intervenir en l‛accés 
peatonal a la redona, és a dir, que ja hem començat. 
Espere que en esta legislatura, puga estar acabat 
eixe accés.

¿No se poden fer 
més clavegueres 
per a quan plou? 
Se n‛han fet vàries 
pel municipi de cla-
vegueres per a plu-
vials. I està previst 
seguir fent-ne i mi-
llorant les que te-
nim. Només hi ha una difi cultat. Les aigües que 

plouen no poden vessar-se als col.lectors gene-

rals i només se poden desviar cap als barrancs. 

I a vegades és tècnicament complicat, d‛ací la 

difi cultat i que no es pot fer a tots els llocs. I 

a vegades, fi ns i tot fent, com passà al carrer 

de Cavallers i invertint més de 150.000 euros i 

esforços, els resultats són els que són, perquè 

se tracta d‛actuacions complicades i fruit de 

circumstàncies de fa molts anys.

Visc al carrer de Germanies i entre tots els 
dies pel Camí de dalt. ¿Per què està tan 
mal, i no se fa res al respecte? Ni un metre 
del camí de 
dalt és ter-
me de Faura.  
D‛ací que no 
puguem fer 
cap interven-
ció. Podem 
demanar com 
hem fet a 
Benifairó, i 
a Sagunt que s‛ha d‛arreglar, i ho hem fet 
vàries vegades, i insistir-hi, però res més. El 
famós camí, crec que no reuneix les condicions 
per al trànsit que té, i per això aconselle que 
s‛utilitze l‛accés principal del poble per baix. I 
sé que costa un poquet més, però és més segur. 
Ja sabeu el que diu el refrany, no deixes camí 
per senda.

Les línies d‛alta tensió, ¿què passa amb 

elles? Les línies està previst soterrar-les amb 
l‛obertura dels carrers corresponents. No se 
poden soterrar per baix dels horts com tots 
entendreu. I s‛ha de soterrar des de l entrada 
del terme fi ns al fi nal. La línies, n‛hi ha  dos,  
són propietat de Red Eléctrica de España.  Al 
tractar-se de línies principals de subministra-
ment l‛expedient és complicat. Duen quasi 70 
anys en eixe lloc, a espatles de la nostra vila 
antiga. No cabrien, no en un BIM, sinó en una 
col.lecció, les gestions que des de l‛Ajuntament 
s‛han fet i continuament se fan, moltes vega-
des callades i sense propaganda.  En estos mo-
ments, Red Eléctrica de España i l‛Ajuntament 
estan treballant en un projecte sobre el sote-
rrament d‛una de les dos, per l‛ampliació de po-
tència que s‛hi vol fer. I us parle de gestions, 
amb noms i cognoms, no de parlar per parlar, 
que això de poc serveix.

e Visc al barri nou d‛Almorig i si vull anar amb el meu fi ll a jugar a un parc he de 
desplaçar-me a la Canaleta o a la Rodana,  ¿no pot haver un més prop?. 
Este any 2013 
tenim previst 
equipar una pri-
mera fase del 
parc infantil a 
Quémalo, davant 
el carrer de Pilo-
ta, que és la zona 
verda que per-
tany per proxi-
mitat al barri nou 
d‛Almorig.

Visc a l‛entrada del poble i totes les nits, me 
molesten els camions que hi ha aparcats a 
l‛entrada. ¿Quan se complirà la Llei i els camions 
deixaran d‛estacionar dins del municipi? Fa uns 
anys el ple de l‛Ajuntament acordà després de di-
ferents converses amb els conductors de camions 
una moratòria perquè se delimitara a la Ronda Dipu-
tació i Ronda Rodana els llocs d‛estacionament. En 
eixe pacte ja se digué que estaria en vigor fi ns que 
el creixement de la zona i les molèsties del veïns 
ho feren replantejar. Evidentement ha arribat el 
moment, l‛any 2013 i progressivament, s‛anirà es-
tenent la prohibició a totes les vies, acabant-se la 
moratòria i aplicant la Llei. En els futurs nous sec-
tors del poble te-
nim prevista una 
zona de pàrquing 
de 40.000 m2, 
tot i que no hem 
de perdre de vis-
ta  que són molt 
escassos, per no 
dir simbòlics, els 
camions empadro-
nats al municipi. 

e
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Aigües de València 
informa que durant 
la setmana del 14 
al 18 de gener es 
repararà la canonada 
de proveïment 
d’aigua des de la 
planta potabilitzadora de Sagunt al dipòsit 
de la Mancomunitat, per reparacions i per 
preparar les connexions per a altres pobles 
de les Valls.

Esta reparació suposa la suspensió temporal 
del subministrament d’aigua potable a través 
de l’anell al nostre poble durant  4 o 5 dies. 

Açò suposa que el subministrament es 
farà des del pou, el qual presenta una alta 
concentració de nitrats per sobre dels valors 
marcats pel Reial Decret 140/2003, no essent 
esta aigua apta per al consum humà, però sí 
per a l’ús domèstic.  

Se vos avisarà amb antelació sufi cient perquè 
pugueu emmagatzemar aigua apta per a beure 
per a eixos dies.

La I Ruta de la Tapa ha conclòs amb un ba-
lanç molt positiu per part de tots, tant de 
l’Ajuntament, com dels bars, com dels clients, 
que pogueren degustar 13 tapes als 7 establi-
ments participants. 
 
Els guanyadors han estat el Bar la Rodana, 
amb la Millor Tapa de 2012 i Va por ustedes, 
amb la Tapa més original de 2012. 

Amb esta iniciativa l’Ajuntament pretenia re-
activar l’economia local en aquests moments 
d’especial difi cultat econòmica, ajudar a pro-
mocionar el nostre poble i la gastronomia local 
contribuint a impulsar el consum i l’activitat 
econòmica dels establiments participants.

Onze establiments participen en la primera 
edició del Concurs d’Aparadors Comercials 
de Nadal.   Amb el concurs, l’Ajuntament pre-
tén impulsar l’animació comercial i crear un 
ambient nadalenc i festiu que cree una bona 
imatge comercial de Faura en estes dates tan 
assenyalades. El jurat valorarà la creativitat, la 
innovació, l’originalitat, la il·luminació i la inte-
gració amb el gènere del comerç.

BREUS

FAURA SOLIDARIA

Els tres grups municipals 
volem posar de manifest 
el nostre recolzament 
al projecte de Faura 
Solidaria, portat per 
persones de manera 
dessinteressada. De mans 
dels seus responsables 
tinguerem l’ocasió de 
visitar les instal·lacions 
i que ens explicaren el 
funcionament i la gestió. 
Un projecte com este 
mereix tot el nostre 
suport, i més en estos 
moments en què tantes 
famílies del nostre poble 
com dels pobles veïns ho 
estan passant mal. Faura 
Solidària ajuda  famílies 
dels cinc pobles de les 
Valls. Des d’ací volem fer 
una crida a la col·laboració 
del poble en este projecte 
solidari.
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TAULER D’ANUNCIS 
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