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FULL DE L’ALCALDE


H

i ha molts projectes que pareix
que no estiguen però en els
quals estem treballant dia a dia. És
el cas del PGOU, que encara que ja
ha passat per la comissió tècnica de
la Conselleria està esperant la data
d’entrada en el plenari per a la seua
aprovació definitiva. És també, la situació del Polígon Industrial on els
serveis jurídics estan redactant les
bases tècniques que han de regular-lo i que és requisit necessari per
posar-lo en marxa. I el Centre de
Dia que ja ha passat favorablement
l’informe de la Conselleria de Benes
tar Social i pel qual estem buscant
les vies de finançament dels prop de
dos milions d’euros que necessita.
Com veieu, tots són projectes que
necessiten molt de temps, I en tot
cas, que depenen d’altres administracions fer-los realitat. Ja sabeu el que
es diu de “las cosas de palacio”. Però
no cregueu que cap dia s’oblidem ni
molt menys d’ells.
L’anterior BIM us feia un comentari sobre la gespa del camp de
futbol. La Diputació volia fer un pla
perquè tots els que volíem gespa
s’ajuntarem i ens costara més barat.
Al final, el Pla l’han retirat, davant la
vergonya que significava que fer cent
camps anava a costar més car. Més
de 800.000 euros, d’una cosa que
en val 450.000. El sona la Dipu ha

desafinat en la gespa, i coses que
haguérem pogut fer ja, s’hauran de
fer en anys de poc recursos.
Per altra banda el Govern d’Espanya ens ha concedit més de
120.000 euros per fer front a obres
d’urgència en el clavegueram i l’aigua
potable. Obres que la Conselleria
ens ve denegant al llarg de quatre
anys. Després, és el president del
Govern el que “odia” a València, com
digué algun dirigent del partit popular fa poc de temps.
¿No podria dir jo que Camps
odia a Faura pel ninguneix que li fa
al nostre poble el govern de la Generalitat? ¿Us pareixeria sensat? No
us preocupeu, no ho diré perquè en
política “tots no som igual”, per molt
que li pese a alguns.
Per últim, recordar-vos que
al mes de novembre tindrà lloc
l’audiència pública del pressupost i
també una audiència pública perquè
els nous festers ens presenten el
projecte de festes per l’any que ve.
Com sempre convidar-vos a participar. Pels canals habituals s’informarà
de quins dies.
I per últim, que passeu molt
bona fira.
Toni Gaspar.

Sessió del 28-07-08
•
•
•
•

S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre designació de les festes locals 2009.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PP sobre font d’aigua al Centre de Salut.
S’aprova, amb deu vots a favor i un en contra, el de J.E. Ferrer, la proposició d’urgència de l’Alcaldia
sobre resolució dels expedients de resolució de l’alienació dels solars núm. 4 i núm. 7 de la UE3.
S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre acceptació de la delegació per a contractar
les obres del PPOS i el PAU de 2008.

Sessió del 05-09-08
•
•
•
•

S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre acceptació de la delegació per a contractar
les obres incloses en el PPOS 2008 (romanents).
S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre modificació de l’acord del Ple del 28 de juliol
sobre festes locals.
S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre aprovació del compte general del 2007.
S’aprova, amb huit vots a favor i una abstenció, la de J.E. Ferrer, sobre resolució de l’expedient de
resolució de l’alienació del solar núm. 1 de la UE3.

L’Ajuntament informa

ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 25-09-08
•
•
•

•

S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre resolució del recurs de reposició contra
l’acord del Ple de resolució de l’expedient de resolució de l’alienació del solar núm. 7 de la UE3.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE i del PP sobre el Pla d’austeritat municipal.
S’aprova, per huit vots a favor i tres abstencions, la proposició del PSPV-PSOE sobre derogació de
l’Ordre del 10 de juny de 2008, reguladora de l’assignatura d’educació per a la ciutadania a la Comunitat Valenciana.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PP sobre col·locació d’aire condicionat en el Saló d’Actes.

(Tots per unanimitat)

Sessió del 28-07-08
•

•
•
•
•
•

S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a G. Tormo, exp. 57/08, al carrer Major, 20; a
V. Amer, exp. 58/08, al carrer 9 d’Octubre, 12; a D. Anglés, exp. 59/08, al carrer Mestre Giner, 16; a
S. Palanca, al carrer d’Els Esports, 27-29; a J. Ramírez, exp. 63/08, al carrer Miguel de Cervantes, 36; a
M.R. San Clemente, exp. 64/08, al carrer Plus Ultra, 6; a M.M. Herrera, exp. 127/07, al carrer Major, 65;
i a M.P. Gil, exp. 65/08, al carrer València, 3-2.
S’acorda iniciar l’expedient per a l’adquisició d’una motocicleta per a la policia local.
S’acorda aprovar inicialment la proposta dels veïns de l’atzucac de la Bassa sobre ordenació del trànsit en l’esmentat carrer.
S’acorda que els pagaments es facen dins dels seixanta dies posteriors a la recepció dels justificants,
quan la tresoreria municipal ho permeta.
S’acorda aprovar el dispositiu per a les Festes d’Agost.
S’acorda aprovar les directrius per al pressupost de 2009.
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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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Sessió del 25-09-08
•

•

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
•
•
•
•

L’Ajuntament informa

•



S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a J. Domingo, exp. 40, al carrer Santa Bàrbara, 33; a M.M. Llanes, exp. 61, al carrer València, 1; a R. Romeu, exp. 62, al carrer Massiac, 5, 3, 9; a
M. Navarro, exp. 68, al carrer Santa Bàrbara, 19; a V. Santaeulalia, exp. 67, al carrer Andrés Piñó, 29;
a R. Micó, exp. 69, al carrer Sagrada Família, 9; a M. San Clemente, exp. 70, al carrer Mariano Benlliure, 11, A, A; a E. Lopera, exp. 71, al carrer Germanies, 36; a S. Rodríguez, exp. 72, al carrer Plus
Ultra, 4; a J. Ribelles, exp. 73, al carrer Del Mar, 46, 1; a A. Rosario, exp. 74, al carrer Blasco Ibáñez,
38, 3, 13; a L. Tur, exp. 76, al carrer Sant Joan, 18, 1, 1; a T. Rios, exp. 81, al carrer Mestre Giner, 53; i
a E. Lopera, exp. 82, al carrer Germanies, 36.
S’acorda concedir pròrroga en la llicència d’obres a Construcciones y Promociones SALESCO
2007, S.L., núm. 61/06.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les de 27 de juny i 7 de juliol, d’imposició de sancions de trànsit en els exp. 34, 42, 38 i 70/08, respectivament.
Les de 30 de juny i 25 de juliol, de concessió d’un pas de vehicles als carrers Santa Bàrbara, núm. 90
i Major, núm. 18, respectivament.
Les d’11, 18, 19 i 23 de juliol, d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua núm. 5 i 6, 7 a 22, 23 a 50
i 51 a 87.
La de 12 de juliol, de concessió de la targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat
reduïda.
La de 27 de juny, d’aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos en el concurs de constitució d’una borsa de treball de col·laboradors d’activitats socioculturals i nomenament del tribunal
qualificador.
La de 27 de juny, d’incorporació al seu lloc de treball d’Antoni Gázquez Montore.
La de 27 de juny, de rectificació d’errors aritmètics de la resolució de 20 de juny, d’aprovació de la
borsa de treball per a l’escola d’estiu.
La de 30 de juny, nomenament de José Carrillo León com a funcionari interí en la plaça vacant d’auxiliar de la policia local.
La de 25 de juny, d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos al concurs ordinari del lloc
de secretari-interventor.
La de 4 de juliol, d’aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del concurs ordinari del lloc
de secretari-interventor, i de convocatòria del tribunal qualificador.
La de 8 de juliol, de concertació d’una operació de tresoreria amb el Banc de Crèdit Local.
La de 10 de juliol, de sol·licitud al SERVEF del Programa de Foment d’Ocupació Salari-Jove per a
l’exercici 2008.
La d’11 de juliol, d’aprovació de la 1a pròrroga de la memòria del projecte “Agent d’ocupació i
desenvolupament local”.
Les de 28, 31 de juliol, 1 i 4 d’agost, d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua núm. 88 a 107, 108
a 119, 120 a 125 i 126.
La de 30 de juliol, de concessió de la llicència d’ocupació núm. 352 a l’habitança del carrer Sagrada
Família, núm. 5.
La de 13 d’agost, de desestimació del recurs de reposició presentat per B.A. Barbadillo, en nom i
representació de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs contra la liquidació de la taxa per llicència
d’obertura de local de Correus a Faura.
La de 13 d’agost, de concessió de llicència d’establiment, obertura i funcionament de l’activitat de
tintoreria, al carrer Cervantes, núm. 4.
La de 21 d’agost, de devolució de la taxa de drets d’examen.
La de 2 de setembre, de sol·licitud del canvi de l’obra inclosa en el PPOS (romanents).
La de 5 de setembre, d’acceptació de la donació d’un Nissan Patrol per la Diputació de València.
La de 13 de setembre, d’imposició de sanció en els exp. d’infracció de trànsit 60, 70, 97 i 100/08.
La de 13 de setembre, d’arxiu de l’exp. per infracció de trànsit 95/08.
La de 19 de setembre de concessió d’un pas de vehicles a la plaça de l’Hostal, núm. 1.
La de 12 de setembre, de concessió de llicència de segregació de la finca registral núm. 2970.

¿QÜESTIÓ DE PRIORITATS?

Q
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ualsevol administració, siga estatal, autonòmica o local, a l’igual que
qualsevol família mitjana, compta amb uns recursos econòmics limitats,
és a dir, hi ha el que hi ha i no més. Per això, no és possible realitzar tots els
projectes i inversions que es desitjarien. Davant d’esta realitat l’administració
ha d’actuar com ho fem en les nostres cases; cal establir un orde de prioritats per a gastar o invertir els diners que sobren després de cobrir les necessitats bàsiques.
¿Han d’estar entre les prioritats d’una administració la construcció d’un circuit de F1,
la Copa Amèrica o altres esdeveniments a què ens està acostumant la Generalitat?. La
resposta no és fàcil, segurament existirà diversitat d’opinions independentment de l’opció
política que defenguem i difícilment ens posarem d’acord per a decidir que lloc en l’orde
de prioritats han d’ocupar estes iniciatives. Però no podem oblidar que també ací hi ha
assumptes que no poden col·locar-se en una llista de prioritats, assumptes que estan tan
per damunt dels restants que no poden compartir llista. Assumptes com l’educació, la
sanitat o l’assistència social que són l’essència mateixa de l’estat de benestar.
Però pareix que açò ho han oblidat els senyors del PP del Govern Valencià, han oblidat la diferència entre l’important i l’imprescindible. Per això, 25.000 xiquets de la nostra
Comunitat assistixen a classe en barracons i patim la major taxa de fracàs escolar de tot
Espanya; per això, per quint any consecutiu ocupem l’últim lloc quant a prestacions sanitàries (llits hospitalaris per mil habitants, despesa sanitària per capita, etc.); per això, en la
nostra Comunitat l’aplicació de la Llei de dependència patix uns retards i uns problemes
inacceptables. Per això hem de lluitar, i els socialistes els primers, perquè l’imprescindible
deixe de ser prescindible i que no ens enganyen amb tant de glamour i pompa.
La resposta del PP ja la coneixem: el victimisme, i així ens repetiran contínuament
en Canal 9 això de l’insuficient finançament per part de l’Estat, però una vegada més
“obliden” una cosa important, que els diners amb què l’Estat finança les comunitats autònomes es calcula segons el model que va imposar el PP en l’època d’Aznar, model que
ara tots reconeixen com a roí i que s’està negociant substituir-lo. A més és la Generalitat
i no el Govern central qui decidix com es gasten eixos diners.
Tornant a assumptes del nostre Ajuntament, hem de dir que en l’últim Ple es va
aprovar una moció presentada tant pel PP com pel PSPV (per separat, però coincidents)
que entre altres coses suposarà la congelació del sou de l’alcalde. La paradoxa és que just
el dia abans, Camps, rebutjava aplicar esta mesura per a si mateix i els altres membres
del govern i alts càrrecs de la Generalitat; és a dir, no s’apliquen a si mateixos allò que
exigixen als altres. També es va aprovar, amb els vots del nostre grup i l’abstenció del PP,
una moció sol·licitant la derogació de l’esperpèntica Ordre de la Conselleria d’Educació
que obliga a impartir en anglés l’assignatura d’educació per a la ciutadania a xiquets de
12 anys.
GRUP SOCIALISTA DE FAURA

GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)

www.pspv-psoe.net/faura
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GRUPS MUNICIPALS

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (PP)

E

n contestació a l’escrit del PSPV en l’anterior BIM, ens fem una pregunta i afegim una
altra.
Primera pot la Generalitat i la Diputació de València deure a un poble els 600.000 8
que diu l’escrit del PSPV?. I segona pregunta pot l’Estat congelar en el pressupost del 2009 el
finançament als ajuntaments?
Dos respostes. A la primera: a hores d’ara els deutes de la Generalitat i la Diputació amb
els ajuntaments s’han cobrat SEMPRE, sinó és així que el PSPV ho rectifique. I la segona:
SI, amb la perduda d’uns 690 milions de 8 en finançament. Que posen a les arques d’alguns
municipis a la vora de l’abisme. Ací no és que parega que els diners arriben per a alguns
esdeveniments (que per cert generen ocupacions, que tal com estan l’economia no és poc),
senzillament els diners congelats no arribaran.
Continuant amb el BIM anterior i en referència al cost de la gespa, hem de dir que tampoc volem acusar a ningú de faltar a la veritat quan es diu que l’Ajuntament pagarà el 50% i
l’altre 50% ho posarà la Diputació. Podem dir que o estan manipulant la informació o no estan
ben informats. I és que en el cas de poblacions de menys de 5.000 habitants el percentatge
és del 40% l’ajuntament i el 60% la Diputació. I respecte al preu, també depén de la qualitat
de la gespa… de primera o de segona generació… Ja sabem, que cal mirar els preus, però de
vegades comprar barat ix car.
És veritat que nosaltres donem unes quantitats, sempre aproximades, del preu de la
gespa. Però ens preocupa la sinuosa aplicació de percentatges que pràcticament equival a una
quantitat tan “insignificant” com és el cost anual dels alts càrrecs de l’ajuntament (segons el
pressupost 2008 partida 1.10). Amb l’avantatge que en el cas de la gespa, durant els quatre
primers anys NO ES PAGARIA RES, i a partir del 5t’any durant els següents 15 es pagaria una quantitat anual, i a més el mode de finançament no afectaria els comptes de l’Ajuntament (no apareixeria com a deute de l’Ajuntament sinó com de la Diputació), amb la qual
cosa es compliria el Pla d’Estabilitat Pressupostària que obliga als ajuntaments. Esperem que
estiga més clar, pensarem que es volen comptar les coses a la manera de l’equip de govern. La
Dipu sona, el que passa és que cal tindre l’oïda en posició destapat.
Ara passem a les proposicions. Al Juliol-08 vam posar una per habilitar una font, de les
que tenen damunt una botella, en el centre de salut de Faura. Aprovada per unanimitat, vosaltres mateixos podeu comprovar des de quan està instal·lada.
A l’agost tenim vacacions. Al setembre posem tres. Una per a instal·lar aire condicionat
en el saló d’actes, aprovada per unanimitat. Una altra sobre el pla d’austeritat municipal que
coincidix amb una altra del PSPV, amb la qual cosa la presentem junts. Bàsicament diu que es
congelaran els sous de l’alcalde i regidors tant dietes com assistències a plens, comissions de
govern i informatives. Així com el capitule de gastos corrents i partides destinades al funcionament dels grups polítics. Tot respecte a l’any 2009.
I l’altra sobre la reforma del finançament local. Ací el PSPV presenta una per urgència
que també coincidix bàsicament, però al tindre algun punt diferent les hem deixat damunt de
la taula per al pròxim ple i així poder-les llegir amb deteniment. Recordar que les proposicions
es poden llegir al complet en la web.
Finalment comentar que a una pregunta realitzada, per escrit, en este ple de setembre
respecte als gastos i ingressos dels cultius en la marjal, rebem complida resposta, per escrit, del
regidor d’agricultura:
Ingressos entre melos i tomaques
TOTAL INGRESSOS 51.272,91 8
Gastos 22.384,28 8 i Jornals 110.000 8
TOTAL GASTOS 132.384,28 8
Només ens queda donar l’enhorabona a l’alcalde per formar part de la nova executiva
del PSPV.
www.myblog.es/ppfaura
					



GRUP POPULAR DE FAURA

G

eneralment l’arribada de l’estiu, i sobretot, la proximitat de les festes, suposen una
xicoteta parada o alteració de les tasques programades per l’Ajuntament, però una
vegada finalitzat, és el moment de posar-se novament en marxa. D’esta manera ja s’han
iniciat alguns treballs de millora i pròximament ho faran d’altres com els següents:
		

• Substitució de la xarxa d'aigua potable i remodelació del carrer Sant Joan.

		

• Millores en la xarxa d'enllumenat públic en el sector comprés entre el carrer
9 d’Octubre i l’ermita.

		

• Millores en el minitrinquet (fonamentalment substitució de la tanca metàl·lica).

		

• Obres de millora i adaptació del local de l'EPA (antic correus).

BREUS

PRÒXIMES OBRES DE MILLORA

L’Ajuntament també traslladarà a l’edifici de l’EPA, tots els serveis socials que en aquests
moments són a l’Ajuntament. L’edifici de l’EPA es convertirà així en un espai únic amb aules de formació per a tallers i cursos, despatxos, sala de reunions que s’anomenarà Edifici
AMICS (Agència de Mediació per a la Integració i la Convivència Social). Agruparà els serveis de la Llei de dependència que depenen de l’Ajuntament, els serveis socials, d’assistència domiciliària, d’assistència als immigrants i l’educadora que depenen de la Mancomunitat.
És probable que durant el temps que duren algunes d’estes obres puguen ocasionar molèsties a algun veí. Des de l’Ajuntament es farà tot el que es puga perquè siguen mínimes,
però esperem comptar amb la vostra paciència i comprensió.

BIM/FAURA • octubre 2008
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ORDENANÇA SUBMINISTRAMENT AIGUA

P

ròximament l’Ajuntament aprovarà una nova ordenança de subministrament d’aigua
potable, previsiblement en aquest mateix mes d’octubre, que entrarà en vigor l’1 de
gener de 2009.
Aquesta ordenança, a més d’establir les tarifes pel subministrament d’este servei pretén
aclarir qüestions importants com la ubicació i lectura de comptadors, característiques de la
connexió, responsabilitats i procediment per a les reparacions, infraccions, etc.
Aquesta norma pot i ha d’aconseguir una millora en el servei, ja que a l’entrada en vigor
de la mateixa l’Ajuntament destinarà personal per a vetlar per tots els aspectes regulats en
ella. Una qüestió important a complir és el de la celeritat en les reparacions de la xarxa,
sent l’objectiu a aconseguir el que totes elles puguen ser iniciades i, a poder ser, finalitzades
en un termini de 24 hores des que es comprove la ruptura o avaria. Tot això mantenint
una taxa pel servei d’aigua que se situa entre les més reduïdes de tota la nostra comarca.

BORSES DE TREBALL

C

om ja sabreu, este estiu es va obrir una borsa de treball per a personal de neteja de
les dependències municipals i la via pública. Després de la publicació de les bases en
el Butlletí Oficial de la Província, i una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·
licituds, podeu consultar la llista d’admesos en la web (www.faura.es) i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. El pròxim pas és la baremació dels sol·licitants i posterior contractació
segons les necessitats existents.
Seguint amb assumptes de personal, cal dir que ja s’ha iniciat el procés de selecció d’un
auxiliar de policia local, alhora que han començat els tràmits per a crear el cos de Policia
Local de Faura.
D’altra banda, en breu es donaran a conéixer les bases amb els requisits i condicions per
als que estigueu interessats en l’arrendament del bar de la Canaleta.

CAVALCADA DE REIS

BREUS

E



n els últims anys la cavalcada de
Reis ha estat organitzada pels festers, amb un resultat més que satisfactori, però no hem d’oblidar que en
realitat ells s’han oferit voluntaris per a
organitzar les Festes d’Agost, i això de
la cavalcada simplement és un tràmit
que els ha tocat. Este tràmit en molts
casos el viuen amb il·lusió, però en altres simplement amb resignació; esta
sensació d’interinitat i provisionalitat no
constituïx el millor estímul per a buscar la innovació necessària i constant millora any rere
any. Estimul i al·licient que probablement sí que tindria un grup estable de persones que se
sentiria estretament vinculat a organitzar-la. Per això, animem qualsevol associació, agrupació, grup d’amics, etc., interessats que es posen en contacte amb l’Ajuntament on rebran el
suport i col·laboració necessaris.

D

es de l’Ajuntament volem agrair la resposta dels veïns de Faura que en la immensa
majoria han sabut mantindre una magnífica i responsable actitud, permetent així que
els diversos actes hagen transcorregut amb la normalitat desitjada. Agraïm als que han
fet labors de manteniment, muntatge, neteja, etc., perquè sense la seua labor, no sempre
reconeguda, seria impensable poder fer les festes. I, finalment, donem les gràcies als festers
que durant tot l’any, però especialment durant una setmana d’agost, han dedicat tots el seu
interés i esforç perquè tots puguem gaudir d’uns dies de felicitat i diversió.

BREUS

FESTES 2008

El passat dijous 16 d’octubre es va fer la reunió informativa de les festes 2008 i es van
presentar els festers del 2009.

Ingresos
Quotes
Propaganda llibret
Venda camisetes
Rifes, loteries i altres
Venda carn
Dineret repartiment
Quintos
Ajuntament
Any anterior
Interessos

48.100,00
4.109,50
1.540,00
20.100,00
1.744,00
425,00
400,00
5.720,00
0,00
155,92
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DESPESES
Bous
15.826,00
Assegurança i ambulància
9.825,00
Altres despeses bous
5.090,00
Orquestres
28.100,00
Banda de Música
6.300,00
Pirotècnia
4.000,00
Despeses festa dia 15
894,00
Premis cavalcada
600,0
Berenar 3a edat i sopar popular
1.213,16
Altres activitats
632,73
Llibret de festes i cartells
4.000,00
Camisetes
1.539,50
Despeses comissió de festes
3.985,00
Total despeses		 82.005,39

Total ingressos		82.294,42
Superàvit		

289,03
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BREUS
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EDUCACIÓ PER
CURS

HORARI

ALFABETITZACIÓ

Per determinar

CASTELLÀ

Per determinar

ANGLÉS BÀSIC

Per determinar

VALENCIÀ ELEMENTAL

Per determinar

VALENCIÀ ORAL

Per determinar

VALENCIÀ MITJÀ

Per determinar

VALENCIÀ SUPERIOR

Per determinar

VALENCIÀ PER IMMIGRANTS

Per determinar

ESCOLA DE PARES

Per determinar

MAQUILLATGE

Per determinar

PUNTES

Dimecres de 18.30 a 20.30 h

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

Per determinar

ACABATS DECORATIUS

Dissabte de 10 a 13 h

TAPISSAR CADIRES

Dimarts i Dijous de 18 a 20 h

PATXWORK

Dimecres de 18 a 20 h

IOGA

Divendres

DEFENSA PERSONAL
FEMENINA

Per determinar

DANSA TRADICIONAL

Dissabte

DANSA DEL VENTRE

Per determinar

PREINSCRIPCIONS: FINS EL 15 DE NOVEMBRE
NOTA: La preinscripció es farà a l’Ajuntament en horari d’oficines. No es pagarà fins que
l’Ajuntament confirme la realització del curs.
Persones majors de 65 anys GRATUÏT, només per a les persones empadronades a Faura.
Per motius d’organització, els horaris es poden alterar.
No es tornaran els diners quan el curs ja ha començat.
Aquelles persones que no estiguen empadronades a Faura hauran de pagar una matrícula de
20 8 per a qualsevol curs.
Tots els cursos necessitaran un mínim de 15 persones perquè es pugen fer.

DURACIÓ

PREU

A determinar

gratuït

A determinar

gratuït

A determinar

100 8 / curs

De novembre a juny

gratuït

De novembre a juny

gratuït

De novembre a juny

gratuït

De novembre a juny

gratuït

De novembre a juny

gratuït

A determinar

gratuït

A determinar

A determinar

De novembre a febrer

40 8

A determinar

40 8

A determinar

55 8
35 8 / mes

Els cursos són de 4 mesos: De novembre a febrer i de març a juny

30 8 / mes

De novembre fins a juny

25 8 / mes

Març

gratuït

De novembre a juny

gratuït

A determinar

BIM BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE FAURA

• 	Direcció: Regidoria BIM
• 	Fotografies: Arxiu Municipal de Faura
• 	Edita: Ajuntament de Faura
  	 Mestre Enric Garcés, 1 · 46512 FAURA
• 	Dipòsit Legal: V-1699-1992
• 	Imprimeix: Navarro Impressors, s.l. Caruana, 7. Tel. 96 266 54 17 • SAGUNT

A determinar

(VALÈNCIA)
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2 mesos: de febrer a març

BREUS

R ADULTS 2008

El BIM es distribuix de manera gratuïta a totes les cases del poble i a tot qui ho sol·licite. Es permet la reproducció total o parcial de textos, fotografies
o dibuixos, sempre que se’n cite la procedència.
L’Ajuntament i l’equip de redacció no es fan responsables dels articles firmats, ja que la responsabilitat de l’escrit recau sobre qui ho firma.
D’aquest BIM se n’ha fet un tiratge de 1.800 exemplars.
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PISCINA

L

’acollida de les instal·lacions de la piscina després de la remodelació i modernització ha
sigut, sens dubte, excel·lent; i açò ens ompli de gran satisfacció perquè esta reforma va
ser una aposta ferma i decidida de l’Ajuntament, en el convenciment que una activitat de
què gaudeixen tants usuaris es mereixia l’important esforç inversor que s’ha realitzat.
No hi ha més que comprovar les xifres d’usuaris durant el període d’obertura comprés
entre el 15 de juny i el 14 de setembre, i les dades de l’enquesta feta sobre 152 persones,
per a corroborar el que s’ha dit:
Nombre d’entrades
6.534
Nombre de carnets esportius expedits
��
86
Nombre d’assistents als cursos����
184
���

% QUE CONTESTA BÉ O MOLT BÉ
Aigua i zona d’esplai
98,7 %
Preus
65,8 %
Horari
88,2 %
Vestidors i Lavabos
75
����
%
Serveis i Manteniment�����
98 %

BREUS

Però una enquesta no ha de
servir per a caure en triomfalismes, sinó per a detectar
aquells aspectes que poden
ser corregits o millorats, per
això agraïm els suggeriments
que ens heu fet i per a l’any
pròxim intentarem posar en

pràctica aquells en què més
coincidència hi ha hagut: taulells que rellisquen, augment
de zones d’ombra, més intimitat en dutxes i vestidors,
etcètera.

Activitats aquàtiques
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EUROS DEDICATS A JORNALS
(Inclou Seguretat Social Agrària)

228.000

BREUS

TREBALL I MARJAL D’ESTIU 2008

175

TOTAL PERSONES BENEFICIADES

4.435

JORNALS DONATS
MARJALS 2008
KG TOMATES

43.117

KG MELÓ

85.284
51.272,91 8

INGRESSOS VENDA PRODUCTES

CENTRE CULTURAL EXCURSIONISTA
LA VALL DE SEGÓ

E

l Centre Excursionista ens informa de les activitats previstes per al trimestre. Les reu
nions seran tots els dijous a les 20 h. en la seu del Centre, al carrer Cervantes – local
de l’EPA.
DIA 	
31 D’OCTUBRE
1-2 DE NOVEMBRE
16 DE NOVEMBRE
30 DE NOVEMBRE
14 DE DESEMBRE

ACTIVITAT

LLOC D’EIXIDA

HORA

BIM/FAURA • octubre 2008

Pica d’Estats (3.143 m) - Pirineu Català (25-08-2008)

ELS
���������������������������������������������������
PORTS-MATARRANYA
������������������������������
PER DETERMINAR
PER DETERMINAR
ALT CURS DEL MILLARS (MONTANEJOS)
SERRA D’ESPADÀ (AYODAR)
PIC ESPADÀ

RONDA DE FAURA
RONDA DE FAURA
RONDA DE FAURA

7.30 H.
7.30 H.
8.00 H.
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Campionat de galotxa
(agost 2008)

GALERIA D’IMATGES

Final frontenis (agost 2008)

14

Presentació dels equips de futbol
(setembre 2008)

Proclamació de les
falleres majors i inauguració
del nou casal (setembre 2008)

GALERIA D’IMAtGES
Celebracions
9 d’octubre
de 2008
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AMB
L’EDUCACIÓ
La SJMF
al Certament
“Ciutat de València”
(6 de juliol)
’educació és un dret reconegut per tots. Fer que eixe dret es gaudisca de la millor
manera possible és una obligació de les persones amb la responsabilitat de gestionar
els recursos de tots. Un compromís de treballar amb moltes ganes per aconseguir el millor
servei educatiu que siga possible.

L

• Un any més, l'Ajuntament continua fent-se càrrec de les despeses dels llibres del
col·legi de Faura que no tenen dret al bonus llibre de la Generalitat. Enguany seran els
alumnes d'infantil més els de cinqué i sisé de primària els beneficiaris d'esta mesura
municipal.
• En referència a la situació de la classe de 3 anys el Ple va aprovar per unanimitat la
proposició de l’Alcaldia que demanava que es recolzara activament als pares i mares
dels escolars de 3 anys en les seues reivindicacions davant la Conselleria d’Educació,
a fi que s’habilite una plaça de professor/a per aquest curs.
		   També proposava, que l’alcalde sol·licite una entrevista amb el director territorial
el més prompte possible per traslladar-li aquest problema i les previsions per al pròxim
curs escolar, així com recordar-li les diferents peticions que s’han fet dos cursos
consecutius sobre aquest tema. Des des principis dels curs 2008/09, l’Ajuntament,
el Consell Escolar i els pares i mares han treballat conjuntament amb aquesta línia
d’actuació que s’ha fet realitat al rebre el suport de tota la Corporació Municipal.
• Continuem col·laborant amb els alumnes de Faura d’ESO per a l’adquisició dels
llibres de text de l’IES la Vall de Segó en el curs 2008/09, que ha passat de 50 a 60
euros per alumne.

EDUCACIÓ 2008

• Per altra banda acabem felicitant l’IES la Vall de Segó per haver aconseguit el Primer
Premi Nacional d’Educació Vial en un projecte que potencia l’ús de la bici, la millora
dels accessos al recinte escolar, la prevenció d’accidents de circulació.
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COL·LABORACIONS

EL MUSICAL REOBRI LES PORTES

E
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stimats veïns de Faura: el passat 13 d’agost, contra tot pronòstic es va celebrar la reobertura del nostre musical. Ha sigut un any molt llarg i molt dur, però també ens ha
servit per veure l’estima que té el poble per la nostra seu. La quantitat de gent que em
preguntava ¿quan obriu el musical?, ¿per a les comunions?, ¿ja l’acabeu?, que les mares volem
fer-nos un cafenet i que els xiquets juguen a la plaça. A més a més, si guanya Espanya ¿on
celebrarem l’Eurocopa?, ¿per a festes el tindreu obert?, és que si no la plaça està morta.
Bé, estos i molts més comentaris he escoltat durant aquest any i realment veure la importància que té el local per a la vida quotidiana del poble és una de les raons que te donen
força per continuar treballant.
Doncs bé, ja està obert, però no ha sigut fàcil, darrere queda el treball de molta gent
que sense la seua ajuda no haguera sigut possible: subvencions d’institucions oficials com la
Diputació de València, l’Ajuntament de Faura que per unanimitat aprovà enguany una subvenció de 70.000 6 a repartir en quatre anys. Encara que voldria destacar, ja no els diners,
que ens fan molta falta, sinó la bona disponibilitat que han tingut per ajudar-nos en uns
moments molt difícils per a la Societat, deixant-nos el Saló d’Actes per assajar, les escoles o
l’auditori de la Canaleta.
Voldria agrair també a tots els socis la seua col·laboració econòmica, i també, animar a
tots els veïns que no ho són que es facen socis d’una de les societats més importants del
poble, senzillament perquè ens fa falta. Agraïm de tot cor l’esforç dels músics que han anat
tocant de festa en festa desinteressadament, ja que els diners es quedaven a la Societat per
fer front a l’obra. I ja, per últim, gràcies a “Construccions i Destruccions el Fagotero famoso
en el mundo entero” un grup de músics i socis que hem estat treballant desinteressadament tots els caps de setmana per estalviar-nos tots els diners que hem pogut.
Però, encara que us semble que ja hem acabat no es així, encara ens queda molt de
treball per davant: l’accés i instal·lació de l’ascensor, la transformació del soterrani en aules
d’estudi per a l’escola i, és clar, la sala d’assaigs. En fi, a poc a poc i sempre amb l’ajuda de
tots, farem camí i avançarem.
Moltes gràcies a tots!
Fina Gómez, presidenta de la Societat Joventut Musical Faura
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PRESSUPOST 2009. ÚLTIMA HORA

E

l Ple d’octubre va aprovar per unanimitat la proposició de l’Alcaldia presentada per urgència sobre el pressupost del 2009 que establia unes noves
directrius.

“

El passat mes d’agost la Junta de Govern Local aprovà les directrius per
l’elaboració del pressupost de 2009 que preveien creixement zero en totes les
partides de despeses. Com és d’ampli coneixement, les circumstàncies econòmi
ques globals estan variant considerablement dia a dia i requereixen actualitza
ció de les mesures previstes per l’elaboració del pressupost.
Atés l’estudi dels diferents paràmetres econòmics que se reflecteixen en el
Projecte de Pressupost General de l’Estat (PGE) que s’està tramitant al Congrés
dels Diputats, sobre creixement del sector públic, participació en impostos de
l’Estat i previsions per a 2009. Atés l’estudi dels diferents paràmetres econò
mics que se reflecteixen en el Projecte de Pressupostos de la Generalitat Valen
ciana, en tràmit actualment.
Se proposa al Ple aprovar unes noves directrius per a la revisió de l’actual
projecte de pressupost que arreplegarà en la redacció definitiva les següents
qüestions:
1.- En compliment de l’acord plenari de setembre de 2008, el sou de l’al
calde, indemnitzacions dels regidors i aportacions als grups municipals creixe
ran un 0%.
2.- Tots els salaris del personal funcionari de l’Ajuntament s’augmentaran
en la quantitat prevista pel PGE. Serà d’aplicació aquest increment també per
tota la resta de personal, de qualsevol règim econòmic i contracte.
3.- Tota la despesa corrent a càrrec de les diferents regidories (Cultura,
Esports i Festes), se redueix un 10%, i aquesta previsió se recollirà en les parti
des pressupostàries corresponents.
4.- S’incrementen un 7% les partides socials (vacunes prevenar, serveis so
cials, medicaments, llibres de text, treball).
5.- No s’executarà cap inversió que no siga d’urgència. A tal efecte s’habi
litarà partida per a cada cas, a càrrec al romanent de tresoreria de l’any ante
rior, si s’escau, o amb crèdit extraordinari si és precís.  Açò no és d’aplicació a
les inversions actualment en procés que se finalitzaran com estava previst.
6.- En cas d’inversions per a les quals s’obtinga ajuda d’alguna altra ad
ministració, la Junta de Govern Local valorarà individualment la seus urgència i
viabilitat, en cada cas, i resoldrà si s’habilita crèdit extraordinari.
7.- En quan als ingressos només s’actualitzarà la tarifa de l’IBI un 2,7%.

”.

8.- La resta d’impostos i taxes creixeran un 0%
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TAULER D’ANUNCIS

TELÈFONS D’INTERÉS

HORARIS MUNICIPALS
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• Ajuntament de Faura: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. dissabtes de 9 a 13 h.
		
email: ajfaura@fauraweb.net
• Visites a l’alcalde: es faran amb cita prèvia.
		
Podeu concertar-la als telèfons: 96 260 53 81 i 96 260 00 04;
		
o al correu electrònic: alcaldia@fauraweb.net
• Treballadora social: dimarts de 9 a 14 h., telèfon 96 260 26 33
• Jutgessa de pau: les visites es faran amb cita prèvia.
			    Podeu concertar-la al telèfon 96 260 00 04, parlant amb Eusebio
• Oficina Tècnica d’Urbanisme (tel. 962605357):
		
• Arquitecte: els dimarts de 18 a 20 h. (caldrà concertar cita)
		
• Aparellador: els dimecres de 9 a 13 h.
• Cementeri: de 10 a 20 h.
• Llavaner: de 10 a 20 h.
• Biblioteca i sala d’estudis: De dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h., telèfon 962600662
• Saló d’actes i sala escorxador: Ús, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament almenys amb 3 dies
d’antelació.
• Piscines: de dilluns a divendres de 17 a 20 h. Dissabtes i diumenges d’11 a 14 h i de 16 a 20 h
(de juny a agost)
• Zona d’acampada: Ús, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament. Caps de Setmana i festius oberta a
partir de les 9.30 h. fins a les 21 h.
• Font d’aigua: De 9.15 a 19.30 h.
• Sistema d’informació ciutadà via mòbil: enviant des del mòbil el missatge ALTA al
663937540, amb únic cost del missatge. Totes les informacions que es reben posteriorment són
GRATUÏTES.
• Mercat ambulant: dimarts i dissabtes de matí.
• Recollida de trastos: es trauran el tercer dijous de cada mes i es recolliran el divendres,
excepte el mes d’AGOST.
• Autobús de Les Valls: eixides de:
Les Valls		    Carrefour
		  07.15	  11.45 (no hi ha en agost)
		  12.30	  14.15 (no hi ha en agost)
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Dos faureres al cim del món. Sandra i Olimpia, al Kala Pattar,
en l’Himalaia a 5.545 m d’altitud, el passat 22 d’abril de 2008.
Darrere podem vore l’Everest.

