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A primers d’octubre ja som quasi 3.500 els hòmens i dones que 
compartim aquest espai de convivència que es diu Faura. Els 
dels últims quatre anys ha estat el major creixement en dèca-

des del nostre poble i aquest fet que al final redunda en benefici de la 
qualitat de vida comuna, sens dubte ens planteja nous reptes que hem 
d’afrontar entre tots i totes. 

 Els que vivim a Faura més temps tenim el repte d’ensenyar a 
aquells que vénen de nou al nostre poble a conéixer i respectar tot el 
que compartim, des dels carrers i les places fins als nostres costums més 
antics. I els que vénen a viure per primera volta a Faura tenen també 
el repte d’integrar-s’hi i aportar allò que creguen oportú per millorar el 
que tenim. Tot des de la convivència sana i pacífica que ha caracteritzat 
a este poble des de sempre. Tot amb l’ajuda, comprensió i col·laboració 
de tot el veïnat, perquè ja sabeu que la infraestructura tècnica i huma-
na d’un ajuntament per raons òbvies tarda un poquet més de temps a 
créixer.

Amb la tardor s’han iniciat diverses obres importants que estaven 
pendents. Obres que, com sol ser habitual, comporten molèsties per al 
veïnat més pròxim. Des d’ací vull demanar disculpes per totes les mo-
lèsties que s’ocasionen, tant les previstes com les que no ho estan tant. 
Especialment als veïns del carrer de Santa Bàrbara, zona del calvari que 
està en plena remodelació, i als veïns del barri nou d’Almorig, a l’entrada 
del poble per les costants obres de manteniment que està fent Iberdro-
la i Elecnor i que lamentablement i malgrat els esforços que posa l’Ajun-
tament pareix que no tinguen fi. 

No vulguera acabar sense fer menció al Premi Medi Ambient de la 
Fundació Sedesa que el poble ha guanyat amb el projecte del Bosc Me-
diterrani-Parc Urbà de la Rodana. Un projecte que enllaça el poble amb 
la muntanya, que recupera espais privats com espais de tots, que torna a 
la muntanya el que era de la muntanya. Un lloc que us convide a seguir 
veure creixent, a respectar-lo i a ensenyar a respectar-lo.

Un poble xicotet també pot fer coses grans. I estic segur que entre 
tots i totes continuarem fent-ne més i millors.

Sempre a la vostra disposició.
       Toni Gaspar
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 6-07-07 

S’aprova, per vuit vots a favor (els del PSOE) i tres en contra (els del PP), la proposició 
de l’Alcaldia sobre delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local.

S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre composició de la Comissió 
Especial de Comptes i del Consell Agrari Municipal.

S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre nomenament de tresorera.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre nomenament de representants 

de l’Ajuntament en altres entitats i organismes col·legiats.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre periodicitat de les sessions del 

Ple.
S’aprova, per unanimitat, la comprovació de l’inventari de béns.
S’aprova, per unanimitat, la proposta del Consell Escolar sobre els dies de festa escolar 

del curs 2007-2008.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre dotació econòmica dels grups 

municipals.

Sessió del 30-07-07

S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre nomenament de Nereida An-
tolí García com jutgessa de pau substituta.

S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre sol·licitud ampliació concessió 
d’aigües subterrànies per a proveïment de la població.

S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre control de SINTRON.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre aprovació del Conveni de col-

laboració entre la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior i l’Ajuntament de 
Faura sobre accés als registres de vehicles i persones de l’Organisme Autònom Direcció Cen-
tral de Trànsit.

Sessió del 24-09-07

S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre determinació de les dues festes 
locals laborals per al 2008.

S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre l’expedient 2/2007 de modifi-
cació de crèdits.

S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre gratuïtat dels llibres de 
text.

S’aprova, per unanimitat, elevar la proposta del PP sobre l’església de Benicalaf a la Man-
comunitat de les Valls.
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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(Tots per unanimitat)

Sessió del 6-07-07

S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a J. Seglers, exp. 2/07, al carrer 
Major, 40 i 42; a L. Selma, exp. 50/07, al carrer Pizarro, 7; a M. Pérez, exp. 51/07, al carrer Pe
dro Raimundo de Monsoriu, 10; a Mª T. Nicasio, exp. 55/07, al carrer Maestro Giner, 2; a R. 
Gómez, exp. 18/07, al carrer Ave Maria, 7; a M. Lázaro, exp. 68/07, al carrer Mar, 382; a 
I. Sánchez, exp. 54/07, al carrer Maestro Giner, 2; a V. López, exp. 64/07, al carrer 9 d’Octubre, 
191º, a J.M. Broch, exp. 63/07, al carrer Blasco Ibáñez, 381º y 2º; a B. Leon, exp. 73/07, al 
carrer Major, 32; a J.C. Queralt, exp. 74/07, al carrer Cervantes, 7; a M. Badia, exp. 53/07, al 
carrer Mestre Giner, 52. 

S’acorda executar diferents millores al centre escolar de primària, a proposta del consell 
escolar.

S’acorda aprovar l’esborrany del programa de festes 2007.
S’acorda iniciar l’expedient oportú per a felicitar José Carrillo León, auxiliar de la policia 

local de Faura.
S’acorda aprovar l’esborrany del conveni amb el Club de Pilota de Faura.
S’acorda sol·licitar a la Coordinadora d’Escoles en Valencià la celebració de la trobada 

anual a Faura.
S’acorda sol·licitar a l’arquitecte municipal informes i memòries valorades de diferents 

obres de millora al poble.
S’acorda instal·lar 8 boques d’incendis en diferents parts del municipi, d’acord amb les 

indicacions del cap de bombers, per tal de millorar el servei.
S’acorda sol·licitar a Bancaixa la subvenció per a les partides de pilota de les festes de 

2007.

Sessió del 16-07-07

S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a T.RMª. Camarelles, exp. 76/07, al 
carrer Blasco Ibánez, 3811º; a V. Martí, exp. 77/07, al carrer Mar, 28; a J.Mª. García, exp. 78/07, 
al carrer Santa Bàrbara, 21; a R. Camarelles, exp. 79/07, al carrer Blasco Ibáñez, 381º1ª; 
a A. Nieto, exp. 80/07, al carrer Benavites, 61º; a E. Mariutei, exp. 81/07, al carrer San Juan, 65; 
a M. Salvador, exp. 62/07, al carrer Major, 35; a J.F. Gil, exp. 13/07, al carrer La Volta, 10. 

Sessió del 30-07-2007

S’acorda concedir la llicència urbanística següent: a F. Puig Fabregat, exp. 37/07, al carrer 
Cirilo Amorós, 4. 

S’acorda encomanar un estudi sobre la viabilitat de la instal·lació d’una planta d’energia 
solar fotovoltaica en alguna instal·lació municipal.

S’acorda atenint a la petició de Sierra-Turia i la deliberació de la Junta de Portaveus, ac-
cedir a la petició per a la instal·lació d’una lona de publicitat a la Casa Gran i de l’oficina de 
vendes al baix de la Casa Gran.

S’acorda sol·licitar a la direcció del Centre de Salut la retolació en valencià de les 
dependències.
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S’acorda adequar les voreres de llocs de pública concurrència per millorar l’accessibilitat, 

tenint prioritat aquelles zones on ja han actuat els propietaris particulars.
S’acorda l’aprovació de les bases per a la provisió temporal d’una plaça de treballador 

social, fora de plantilla, en l’Ajuntament de Faura i constitució de la borsa de treball, amb la 
finalitat de posar en marxa el servei d’atenció a les persones en situació de dependència.

Sessió del 17-08-07

S’acorda concedir la llicència urbanística següent: a R. Amigó en representació de CONS-
TRUCCIONES PUZOL, S.L, exp. 86/07, als carrers Ronda, Pizarro i 9 d’Octubre..

Sessió del 24-09-07

S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a T. Gómez Queralt, exp. 99/07, al 
carrer Cervantes, 39; a J. Amer, exp. 100/07, al carrer Cavallers, 8; a E. Gil, exp. 92/07, al carrer 
Blasco Ibáñez, 13; a Mª V. Ferrer, exp. 95/07, al carrer València, 32; a Mª A. Serra, exp. 97/07, al 
carrer Santa Bàrbara, 19; a A. Saéz, exp. 98/07, al carrer Mariano Benlliure, 31; a J. B. Ferrer, exp. 
82/07, al carrer Major, 39; a E. Llusar, exp. 83/07, a la plaça Major, 3; a M. Mecho, exp. 88/07, 
al carrer Abrevador, 7; a Comunitat de Propietaris Maestro Rodrigo núm. 5, exp. 90/07, al 
carrer Maestro Rodrigo, 5; a R. Sánchez, exp. 87/07, al carrer Canaleta, 10; a Mª J. Sanderes, 
exp. 93/07, a la plaça Doctor Fleming, 4; a G. Tormo, exp. 94/07, al carrer Major, 18 i al carrer 
Muralla, s/n;  i a E. M. Gil, exp. 96/07, al carrer Blasco Ibáñez 13. 

S’acorda concedir pròrroga de la llicència urbanística a J. Toledo, exp. 14/05, al carrer 
Joaquín Rodrigo, 5.

S’acorda la instal·lació per l’ONG HUMANA de dos contenidors de roba usada a la 
ronda Diputació i la firma del conveni corresponent.

S’acorda felicitar José Ramón Sanchis pel subcampionat en el Mundial de Tir, a Robert 
Ferrer pel nomenament en la Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana i a Vicent Garcés 
pel nomenament com a eurodiputat.

S’acorda penjar en la web informació sobre la Llei de dependència per a difondre’n el 
contingut.

S’acorda reestructurar i actualitzar el disseny de la web de Faura.
S’acorda instal·lar diferents plaques de trànsit i senyalització viària en diferents punts del 

terme municipal (s’executarà a partir de gener del 2008 a càrrec del pressupost de l’any que 
ve).

S’acorda subvencionar amb 50 € els alumnes de l’ESO matriculats en l’IES Vall de Segó i 
empadronats a Faura abans del 24 de setembre del 2007 (l’Alcaldia regularà el procediment 
que se seguirà per a l’obtenció de les ajudes).

S’acorda aprovar les bases del concurs del Cartell de la Fira de Faura.
S’acorda iniciar l’expedient per a la contractació de la neteja viària de l’any 2008.
S’acorda iniciar l’expedient per a posar en marxa la convocatòria d’una plaça d’auxiliar 

de policia local.
S’acorda restaurar l’aixeta de la paret de la piscina que es va deteriorar amb motiu de 

les obres d’electrificació.
S’acorda encomanar un estudi sobre la pressió de l’aigua potable en la part alta del 

municipi.
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RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

La de 27 d’abril de concessió de llicència de segregació de la finca registral núm. 1127 a 
la ronda Diputació núm. 1.

Les de 2, 4 i 8 de maig, 2 i 24 de juliol, 14 d’agost i 11 de setembre, de concessió 
de passos de vehicles, als carrers de Blasco Ibáñez, núm. 37 i 35, carrer de Germanies, 44, 
Miguel de Cervantes, 73, de l’Almàssera, 5A, Santa Bàrbara, 86, Plus Ultra, 32 i Cavallers, 6, 
respectivament.

La de 4 de maig, de concessió de llicència d’autoturisme.

Les de 14, 16 i 27 de maig, d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua 62 a 63/07, 64/07 
i 65 a 77/07, respectivament.

La de 17 de maig, d’abonament d’indemnització.

La de 17 de juny, de nomenament de secretariinterventor accidental.

La de 6 de juliol, de concessió de pròrroga per a iniciar les obres 116/2006.

Les de 10 i 20 de juliol, de imposició de sanció per infracció de la Llei de seguretat vial 
dels articles 53 i 51, respectivament. 

Les de 5 i 21 d’agost, de delegació de funcions de l’alcalde en els tinents d’alcalde per 
vacances.

La de 7 d’agost, d’aprovació del Conveni del Programa Menjar a Casa, d’autorització 
d’una despesa de 1.068,7 euros corresponent al 24% del cost del Programa Menjar a Casa de 
l’any 2007 i de compromís de consignació pressupostària en els exercicis 2008, 2009 i 2010 
dels costos del Programa Menjar a Casa.

La de 10 d’agost, d’aprovació de la llista provisional d’admesos en la convocatòria per 
a proveir temporalment una plaça, fora de plantilla, de treballador social, designació nominal 
de les persones que integren el tribunal qualificador i determinació del dia de constitució del 
tribunal.

La de 18 d’agost, d’aprovació de la llista definitiva d’admesos en el procés de selecció 
d’un treballador social.

La de 31 d’agost, que eleva a definitiva la proposta de nomenament del tribunal qua-
lificador del procés selectiu per a la provisió temporal d’un lloc de treballador social i de 
constitució d’una borsa de treball per a cobrir el lloc de treballador social davant possibles 
eventualitats.

La de 17 de setembre, de substitució de la firma manuscrita de l’alcalde pel segell dipo-
sitat en les oficines municipals amb la firma de l’alcalde en els certificats d’empadronament i 
de convivència. 

Les del 2 de juliol, de nomenaments de tinents d’alcalde, dels membres de la Junta de 
Govern Local i de delegacions de serveis municipals.
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EDUCACIÓ I LLIBRES DE TEXT

Sens dubte, l’esforç realitzat per qualsevol país en l’educació dels seus 
ciutadans és un dels millors indicadors del seu desenrotllament i 

qualitat de vida, i la inversió en esta matèria és una de les que major rendibilitat 
social, i també econòmica, poden oferir a mitjà i llarg termini. D’acord amb esta idea, 
la Constitució Espanyola establix una educació bàsica obligatòria i gratuïta.

Difícilment podem parlar d’ensenyança pública gratuïta si això no inclou la gra-
tuïtat dels llibres de text. Per este motiu gran part de les comunitats autònomes, que 
són les que tenen les competències en educació i per tant l’obligació d’assumir este 
objectiu, van iniciar ja fa anys un programa de finançament progressiu que ha aconse-
guit ja la gratuïtat total en algunes d’elles.

L’any 2003, en vista que el govern de la Comunitat Valenciana no seguia els pas-
sos d’altres comunitats, l’Ajuntament de Faura va decidir assumir provisionalment el 
finançament dels llibres, fins al moment en què la Generalitat complira amb la seua 
obligació. Este moment pareixia haver arribat enguany amb l’anunci de la Conselleria 
d’Educació de l’inici, amb gran retard respecte a altres comunitats, d’un “programa 
de gratuïtat de llibres de text”. Però la sorpresa, negativa, ha arribat en comprovar 
que a pesar que l’Ordre de la Conselleria d’Educació utilitza contínuament la paraula 
gratuïtat, això no és cert, ja que al final s’ha limitat a subvencionar exclusivament els 
alumnes de 1r i 2n amb un bollibre de 117 euros. Esta quantitat no arriba per a co-
brir el cost total dels llibres (enguany el preu dels de 1r en el col·legi de Faura supera 
els 200 euros), però a més la mateixa Ordre de 662007 (DOGV 8607) fa incom-
patible este bo-llibre amb qualsevol altra ajuda per a llibres, inclosa la que puguen 
oferir els ajuntaments. No sols no s’assumix la gratuïtat dels llibres sinó que s’impedix 
que esta es puga aconseguir per altres vies, és a dir es posen traves al compliment 
del precepte constitucional d’una educació gratuïta.

Mentrestant, el grup socialista de l’Ajuntament de Faura continuarà apostant per 
l’educació, i per a este any hem proposat, i aprovat en la Junta de Govern, continuar 
finançant els llibres de 3r a 6t de primària així com iniciar el finançament dels d’ESO 
per mitjà d’una ajuda de 50 euros per alumne matriculat en l’IES La Vall de Segó.

D’altra banda, hem de dir que en el Ple del passat mes de juliol es va aprovar 
una proposta del nostre grup instant a la Conselleria de Sanitat a la millora del servei 
de control del sintron al Centre de Salut de Faura, per mitjà de l’aplicació de punció 
capil·lar en el dit. Segons informacions aparegudes en la premsa, pareix que pròxima-
ment es va a aplicar esta millora, de què ens congratulem tots, però esperem que en 
pròximes ocasions no hàgem de recórrer als diaris i siga la pròpia Conselleria qui ens 
informe dels projectes i mesures previstes en el nostre Centre de Salut .

Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)

GRUP SOCIALISTA DE FAURA
www.pspv-psoe.net/faura 
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Ve al cas d’una proposició que presentem al setembre, un acte que si bé no va 
revestir perill contra la integritat dels participants en el mateix, si que pel seu grau 

d’intolerància no ens deixa en molt bona situació respecte als nostres veïns. Passem a 
explicar-nos.

Fa uns anys un grup de persones dels cinc pobles, van organitzar una romeria 
que transcorre pels pobles de la Vall i que passa per l’Església de Benicalaf. Enguany 
en passar per Faura, més concretament a l’altura de l’edifici de la farmàcia, algú va 
tirar un poal d’aigua als romers, mullant a diversos d’ells. Entenem que cada u té les 
seues creences, però l’educació i la tolerància estan per damunt de tot, per això des 
d’ací demanem disculpes als veïns, que anaven en la romeria, per aquest acte que en 
cap cas és el sentir d’aquest poble.

Dit açò passem a enumerar les proposicions. En el mes de Juliol presentem cap. 
Agost és inhàbil per vacacions. I al setembre vam proposar dos.

La primera sobre l’Església de Benicalaf, aprovada per unanimitat, demanem la 
restauració de la mateixa. La proposició anirà al ple de la mancomunitat i des d’allí, es-
perem, al Ministeri i a la Conselleria de Cultura. I la segona per a l’arreplega de xiquets 
en el col·legi en horaris de matí 07’30 a 09’00 i de vesprada 16’30 a 18’00 h., per a 
afavorir el treball de les famílies durant la campanya agrícola. Aquesta última la retirem 
a petició del PSPV, ja que ens comenten que hi ha una enquesta que l’AMPA posarà a 
disposició dels pares, i que nosaltres desconeixíem, durant aquest mes d’octubre per a 
preguntar quants estan d’acord en aquestos horaris i organitzarlos.

Comentar que en el ple de setembre preguntem per un descuit en el torneig 
de futbol d’agost, ja que van haver-hi queixes d’alguns pares, per la falta d’aigua en 
les dutxes i per al seu consum. El problema va quedar resolt l’endemà segons ens va 
contestar el regidor d’esports.

Continuem tenint problemes en els carrers amb els excrements i les pixarrades 
dels gossos, també esperem alguna mesura al respecte. Amb relació a les pluges vo-
lem remarcar el problema de la part baixa del poble. Si bé l’actuació del carrer Caba-
llers des de la ronda a resultat efectiva, de Cervantes amb Caballers encara a data de 
hui, 04102007 que plou, s’acumula l’aigua.

Abans d’acabar volem agrair la neteja de barrancs, més concretament el pont 
de ferro. Era una proposició presentada al setembre del 2004 per nosaltres i que en 
aqueix moment no va ser recolzada, ara tots contents.

I ja només ens resta felicitar José Ramón Sanchis (el catre) per la consecució del 
subcampionat de tir en la modalitat de Varmint Pesat a 200 metres. Encara que co-
neixíem la seua afició per les armes hem de dir que ens ha sorprés la seua gesta. Es-
tem acostumats que els nostres veïns porten el nom del poble per totes les bandes, 
però també és veritat que no tots els dies tenim un  2n del món en alguna modalitat. 
El que s’ha dit vaja des d’ací la nostra felicitació. 

www.myblog.es/ppfaura

     GRUP POPULAR DE FAURA
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FESTES 2007

Fa escassament tres mesos, des d’aquestes mateixes pàgines sol·licitàvem col-
laboració i participació responsable en les nostres festes, especialment en de-

terminats actes.
Si llavors era el moment de demanar, ara ho és el d’agrair. 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, mun-
tatge, neteja, etc., perquè sense la seua labor, no sempre reconeguda, seria impen-
sable 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.

El passat divendres 28 de setembre es va fer la reunió informativa de les festes 
2007 i es van presentar els festers del 2008. 

  DESPESES  INGRESSOS
 Bous 18.000,00 Quotes 45.520,00
 Assegurança i ambulància 7.015,00 Propaganda llibret 10.990,00
 Altres despeses bous 4.400,00 Venda camisetes 3.360,00
 Orquestres 26.300,00 Rifes, loteries i altres 21.018,53
 Banda de Música 6.000,00 Venda de carn 1.821,75
 Pirotècnia 4.000,00 Dineret i repartiment 600,00
 Despeses festa dia 15 1.590,00 Any anterior 0,53
 Premis cavalcada 600,00 Interessos 110,61
 Berenar 3a edat i sopar popular 1.161,14 
 Altres activitats 1.607,57
 Llibret de festes i cartells 4.750,00Llibret de festes i cartells 4.750,00 Total ingressos 83.423,42
 Camisetes, misteres i calendaris 3.383,87Camisetes, misteres i calendaris 3.383,87
 Despeses comissió de festes 3.971,20Despeses comissió de festes 3.971,20
 Total despeses 82.778,78 Superàvit 644,64Superàvit 644,64
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MILLORES EN LA PISCINA 

En els pròxims dies s’iniciaran els treballs de remodelació de la piscina, de ma-
nera que en l’estiu del 2008 ja podrem gaudir de les millores fetes en aquesta 

primera fase que es completaran en una segona fase posterior. Esta és una obra 
àmpliament desitjada pels usuaris, ja que la nostra piscina municipal va ser la pri-
mera a construir-se a les Valls, fa 25 anys, i el temps ha passat factura, fent evident 
que era necessari actuar i modernitzarne les instal·lacions.  

RESTAURACIÓ ZONA CALVARI

Una altra obra que 
ja podem veure 

avançar és la de re-
modelació d’un dels 
carrers del poble: el 
carrer Santa Bàrbara 
en la zona del Calvari, 
concretament el tram 
comprés entre l’Ermita 
i el carrer dels Esports. 
Les obres consisteixen 
a fer les voreres més 
amples reduint-se l’espai destinat a la circulació de vehicles, en la substitució de 
l’asfalt per adoquins, en la construcció de les casetes del Calvari segons el model 
antic, en la plantació de cinc xiprers i en la substitució de l’enllumenat. Segur que 
les millores i canvis estètics que es faran seran del gust de tots.   

TREBALL I MARJAL D’ESTIU 2007

 EUROS DEDICATS A JORNALS
 (Inclou Seguretat Social Agrària) 235.000,00

 TOTAL PERSONES BENEFICIADES 180

 JORNALS DONATS 4.550
 
 MARJALS 2007

 KG TOMATES 121.746

 KG MELÓ 42.568

 INGRESSOS VENDA PRODUCTES 44.752,88
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CENTRE CULTURAL 
EXCURSIONISTA 
LA VALL DE SEGÓ

El Centre Excursionista ens in-
forma de les activitats previstes 

per a octubre, novembre i desem-
bre. Les reunions són 25 d’octubre, 
82229 de novembre i 13 de de-
sembre, a les 20 h, a la seu en el 
centre de l’EPA de Faura.

 21 D’OCTUBRE  SERRA CALDERONA “EL GORGO” RONDA DE FAURA 8.00 H
 28 D’OCTUBRE SERRA D’ESPADÀ “XOVAR” RONDA DE FAURA 8.00 H
 DE L’1 AL 4 DE SELVA D’IRATI (PIRINEU NAVARRÉS) RONDA DE FAURA PER   
 NOVEMBRE CAL FER LA INSCRIPCIÓ  DETERMINAR
 18 NOVEMBRE SERRA CALDERONA “GATOVA” RONDA DE FAURA 8.00 H
 25 NOVEMBRE SERRA ESPADÀ   RONDA DE FAURA 8.00 H
  “GR36ALCUDIA DE VEOESLIDA”  
 7, 8 I 9  SERRA DE GUDAR “OLBA” (TEROL) RONDA DE FAURA PER 
 DE DESEMBRE INSCRIPCIÓ FINS AL 22 NOVEMBRE  DETERMINAR
 16 DE DESEMBRE SENDER LOCAL  PAVELLÓ MULTIÚS 8.30 H

TRASTOS

Es recorda que els mobles i altres efectes es trauen la nit del dia que indiquem 
i que per a aquest trimestre seran els dies: 18 d’octubre, 15 de novembre i 20 

de desembre.

SUBVENCIÓ LLIBRES ESO

L’Ajuntament de Faura va aprovar en la Junta de Govern Local del passat 24 de 
setembre de 2007 una subvenció de 50 € als estudiants de l’ESO per ajudar

los en l’adquisició de llibres de text. 
Els requisits que s’exigixen són: 
- Estar empadronats a Faura abans del dia 24 de setembre d’enguany, que és la 
data en què es va prendre l’acord.
- Estar matriculat a l’IES La Vall de Segó.  
Pròximament, es farà arribar als estudiants de l’ESO el full d’inscripció que hauran 
d’omplir i portar-lo a l’Ajuntament.

ONG HUMANA

L’Ajuntament ha signat un conveni amb l’ONG 
Humana pel qual aquesta organització col·lo

carà pròximament dos contenidors per arreplegar 
roba i sabates usades que estaran situats a la ronda 
Diputació. 

 DIA  ACTIVITAT EIXIDA HORA
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PREINSCRIPCIONS: DEL 22 AL 31 D’OCTUBRE

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 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 € per a qualsevol curs.
Tots els cursos necessitaran un mínim de 15 persones perquè es pugen fer.
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AJUNTAMENT (Fax: 96 260 00 19) ........................................................................................962600004
EMERGÈNCIES DE TOT TIPUS  .................................................................................................112
GUÀRDIA CIVIL (Horari: De 9 a 14 i de 16 a 19) .........................................................962636462
POLICIA LOCAL ................................................................................................................................669491216 
COS NACIONAL DE POLICIA PORT DE SAGUNT (Informació per al DNI) ............962670091
CENTRE DE SALUT DE FAURA………………………………… Cites: 962600313
 Urgències: 962600467
FARMÀCIA DE FAURA ..................................................................................................................962600055
HOSPITAL DE SAGUNT ...............................................................................................................962659400
HOSPITAL CITA PRÈVIA ...............................................................................................................962678198
CREU ROJA ...........................................................................................................................................962672127
HOSPITAL CLÍNIC ............................................................................................................................963862600
CENTRE COMARCAL DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR .............................................962677812
IBERDROLA ...........................................................................................................................................901202020
NOTARIA ................................................................................................................................................962605062
RÀDIO-TAXI (Sagunt i Port) .......................................................................................................962680999

• 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:  dilluns de 18 a 20 h.
  dimarts de 18 a 20 h.
  email: alcaldia@fauraweb.net
• Treballadora social: dimarts de 9 a 14 h., telèfon 96 260 26 33
• Jutgessa de pau: dimecres de 18 a 20 h.
•	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.
• Saló d’actes i sala escorxador: Ús, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament almenys amb 3 dies 

d’antelació.
• 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.
• Mercat ambulant: dimarts i dissabtes de matí.
• Autobús de Les Valls: eixides de: Les Valls Carrefour
   07.15  11.45
   12.30  14.15
	 	

TELÈFONS D’INTERÉS

HORARIS MUNICIPALS
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 •  Fotografies: Arxiu Municipal de Faura
 •  Edita: Ajuntament de Faura
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 •  Dipòsit Legal: V-1699-1992 
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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.



José Ramón Sanchis, subcampió mundial 
de tir, modalitat de varmint pesat

(Hölles-Àustria, 2-9-07)

José Ramón Sanchis, subcampió mundial 
de tir, modalitat de varmint pesat

(Hölles-Àustria, 2-9-07)

Fernando Beltrán, un faurer a la plaça 
de	bous	de	València	a	la	Fira	de	Juliol	(23-7-07)


