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FULL DE L’ALCALDE


S

ón moltes més les coses que
m’agradaria compartir amb tots des
d’aquestes línies, però ser breu és
d’agrair. Ací en teniu unes quantes i de totes maneres sabeu que sempre em podeu
demanar més informació al despatx o al
carrer.
Molèsties de camions
Tots sabem de les molèsties ocasionades
pels camions i vehicles pesats als carrers,
especialment amb l’estacionament. Estem
reunint-nos amb els afectats i crec que entre tots i posant cadascú de la seua part,
molt prompte traurem compromisos per
a millorar la convivència. Des d’ací el meu
agraïment per la disponibilitat dels camioners i la paciència del veïnat afectat.
Pla de voreres i tancament de
solars
Dins d’un Pla que aprovà la Junta de Govern, hem posat en marxa accions enca
minades a millorar les voreres, el tancament dels solars i la millora i optimització de l’enllumenat, substituint i resituant
punts de llum. S’executarà per illes de
cases i l’Ajuntament està intentant parlar
personalment amb tots els afectats per
aquestes mesures. Tant en el tancament
com en les voreres, (responsabilitat en
la primera execució pel propietari) s’està
oferint la possibilitat d’execució per part
de l’Ajuntament a càrrec de la propietat
per a evitar gestions innecessàries i abaratir costos. Si voleu més informació podeu
consultar a l’Ajuntament.
Els gossos i els “amos”
Altre assumpte recurrent en aquest full
són els gossos, més ben dit el comportament dels seus amos que no respecten
ninguna regla de convivència i embruten
els carrers. Són moltes les vegades que
hem encetat accions d’aquest tipus i seguirem intentant-ho. Hi haurà una campanya
de sensibilització global. I també hi haurà
una campanya personalitzada. De no fer
cas, el Ple aprovà per unanimitat sancionar
amb 150 euros els infractors. No cal dir
que esperem que no hàgem de sancionar

ningú. Però això depén únicament de la
voluntat de conviure d’algunes persones,
que per sort no són moltes.
L’aigua potable
El servei de l’aigua potable, i tots els problemes que porta (lectura, fugues, retards en les reparacions, complicacions
en el procediment, etc.). Ha sigut i és una
qüestió pendent de l’Ajuntament, al qual
s’han dedicat molts esforços i posarem
més intensitat enguany. Volem treure una
ordenança més completa i moderna on
puguem simplificar els processos. Volem
millorar el servei que s’ofereix en cas de
reparacions i fugues per evitar malentesos.
Però caldrà l’esforç de tots per millorar i
optimitzar un servei tant important.
Carrer Santa Bàrbara-Calvari
Teniu en la portada fotografies de la intervenció al carrer Santa Bàrbara, zona del
Calvari. Les obres estan acabades a l’espera d’alguns detallets. Les manisetes de
dins dels casalicis s’incorporaran conformement l’artista vaja acabant-les. Un espai
de tots, revaloritzat per a tots. Ara toca
gaudir-ne.
Un aclariment necessari
Volguera acabar amb un aclariment. El
jutge donà la raó a l’Ajuntament en les
accions encaminades a desbloquejar el
carrer de Cavallers l’estiu passat. En vista
d’aquest pronunciament judicial la propietat decidí fer les obres a càrrec seu.
L’Ajuntament sempre ha actuat dins de la
més estricta legalitat i mai per interessos
ni personals ni partidistes tal com afirmà
la propietat al seu moment.
La gran festa de la democràcia
Ja sabeu que el pròxim 9 de març són les
eleccions generals. Sempre hem sigut un
poble amb molta participació i estic segur
que seguirem sent-ho. La gran festa de la
democràcia ens reunirà una volta més al
voltant de l’Ajuntament eixe diumenge.
Allí ens veurem.
Rebeu una cordial salutació. Toni Gaspar.

Sessió del 29-10-07
S'aprova per unanimitat la proposició del PSPV-PSOE sobre la negativa de la Conselleria
al desdoblament del batxillerat a l'IES LA VALL DE SEGÓ.
S'aprova per unanimitat la proposició del PSPV-PSOE sobre el Fons de Cooperació
Municipal.
S'aprova per vuit vots a favor (els del PSPV-PSOE) i tres en contra (els del PP), la
proposició del PSPV-PSOE sobre l'exclusió dels ens locals en el Consell d'Urbanisme.
S'aprova per unanimitat la proposició del PP sobre l’estudi de viabilitat d'una presa al
barranc de Quartell.

Sessió del 26-11-07
S'aprova per vuit vots a favor (els del PSPV-PSOE) i tres en contra (els del PP), la
proposició de l'Alcaldia sobre aprovació provisional del pressupost 2008 i la plantilla de
personal.

L’Ajuntament informa

ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

S'aprova per unanimitat la proposició de l'Alcaldia sobre modificació de l'ordenança de
la taxa de l'aigua potable.
S'aprova per unanimitat l'aprovació de l'Alcaldia d'incoació de l'expedient de resolució
de l'alienació de les parcel·les núm. 4 i 7 de la UE3.
S'aprova per unanimitat la proposició de l'Alcaldia sobre subvenció extraordinària a la
Societat Joventut Musical de Faura.

S'aprova per unanimitat la proposició del PP sobre violència de gènere.
S'aprova per unanimitat la proposició del PSPV-PSOE sobre millores al centre de salut.
S'aprova per unanimitat la proposició del PSPV-PSOE sobre 25 aniversari repoblació de
la Rodana.

Sessió del 17-12-07
S'aprova per unanimitat la proposició de l'Alcaldia sobre aprovació provisional de
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen.
S'aprova per unanimitat la proposició del PP sobre bústies de correus.
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Se desestima per vuit vots en contra (els del PSPV-PSOE) i tres a favor (els del PP) la
proposta del PP sobre inversions del Ministeri de Foment i l'AVE.

Se desestima per vuit vots en contra (els del PSPV-PSOE) i tres a favor (els del PP) la
proposta del PP en matèria de seguretat.
S'aprova per vuit vots a favor (els del PSPV-PSOE) i tres en contra (els del PP), la
proposició del PSPV-PSOE sobre la Llei de dependència.
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L’Ajuntament informa

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Tots per unanimitat)

Sessió del 29-10-07
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a Promocions Bétera Futura SL,
exp. 84/07, al carrer 9 d’Octubre, 6 i 8; a L. Vañó, exp. 72/07, al carrer Canaleta, 36; a
E. Queralt, exp. 105/07, al carrer Rubau, 8.
S’acorda concedir pròrroga de la llicència urbanística a M. Gallego, exp. 5/97, al carrer
Cervantes, 12.
S’acorda que Javier E. Ferrer represente a l’Ajuntament en la reunió a fer en la Diputació
de València amb motiu de l’inici dels treballs del “Programa Auditorías Ambientales de la
Diputación de Valencia 2006” (AGENDA 21).
S’acorda que Vicent Lluch organitze la representació de l’Ajuntament de Faura en la Fira
de Massiac dels dies 3 i 4 de novembre.
S’acorda nomenar membres del jurat del concurs de cartells “Fira de Faura 2007”, una
persona a designar per la Comissió de Festes, una persona a designar per la Penya Sant
Roc, José Camarelles Badía, Lucía Carrión Guaite, Montse Olaria Civera, Ricardo Hernández
Bermán i la regidora de Cultura, la comissió de festes i la Penya de Sant Roc nomenaran una
suplent per a cobrir possibles baixes i convocar al jurat del concurs de cartells “Fira de Faura
2007” el dia 3 de novembre de 2007 a les 12 h.
S’acorda sol·licitar a l’Ajuntament de Benifairó la col·locació de papereres al camí de
La Rodana.
S’acorda aprovar la proposta d’espectacles de la regidora de Cultura del programa SARC
de la Diputació.

Sessió del 26-11-07
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a M.C. Forner, exp. 114/07, al
carrer Barranc, 16; a C. González, exp. 115/07, al carrer València, 58; a V. Rodrigo, exp. 118/07,
al carrer València, 24; a Promocions Immobiliàries Actitard, S.L., exp. 107/07, al carrer Colon;
a E. Domingo, exp. 101/07, al carrer Canaleta, 14; a E. Llusar, exp. 108/07, al carrer Pizarro,
13-8; a J.R.S. Solis, exp. 109/07, al carrer Cervantes, 43; a A.J. Marco, exp. 110/07, a la ronda
Quémalo, 9-3r-B.
S’acorda aprovar la liquidació de l’ICIO de l’obra a fer en el carrer Miguel de Cervantes,
núm. 12, d’acord amb l’informe de l’arquitecte tècnic.
S’acorda, per unanimitat, denegar a Telefònica la llicència per a la col·locació e instal·lació
d’un pal telefònic de fusta al carrer de Les Germanies, d’acord amb l’informe tècnic.
S’acorda convocar el Consell Agrari per al nomenament dels representants de Faura a la
Junta d’Aigües.

Sessió del 17-12-2007
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a J. P. Pascual, exp. 119/07, al
carrer Colom, 16; a E. Llusar, exp. 120/07, al carrer Pizarro, 13-4-8; a A. Pérez, exp. 116/07, al
carrer Mestre Rodrigo; a J. Reinaldo, exp. 122/07, al carrer Joan Garcés, 7,1r; i a D. Gabarre,
exp. 113/07, a la ronda Diputació núm. 5.



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 d’octubre sol·licitant a la Diputació Provincial de València la inclusió al PAU. PPOS
I POP 2008 de les obres “Millora placetes i soterrament de contenidors en l’encreuament dels
carrers Cervantes i Blasco Ibáñez”, “Millora instal·lacions municipals. Instal·lacions Esportives” i
“Substitució de la xarxa d’aigua potable en la ronda Quémalo i adjacents”, respectivament.
La de 3 d’octubre de baixa de la finca cadastral núm. 4913946YK3041S0002YK en
guarderia, camins i sequiatge.
La de 10 d’octubre de concessió de pròrroga de la llicència administrativa núm. 1 per a
la tinença d’un gos de la raça RED NOSE de nom BLEIK, per un període de cinc anys.
La de 15 d’octubre d’aprovació de les liquidacions de plus vàlua del núm. 79 a la 178.
Les de 15 d’octubre, 7 i 14 de novembre i 3 de desembre de sanció per infracció de
l’article 51 de la Llei de seguretat vial.
La de 15 d’octubre de delegació de vot per a la XI Assemblea de la FEMP.

L’Ajuntament informa

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

La de 23 d’octubre de concessió de llicència municipal de 1a ocupació a l’habitança
situada al carrer Barranc, núm. 8.
La de 24 d’octubre i 11 de desembre requerint la presentació de sol·licitud de l’oportuna
autorització urbanística en l’habitança situada al carrer València, núm. 68-11 i al carrer València
68-B-13, respectivament.
Les de 25 i 31 d’octubre i 12 de novembre de concessió de passos de vehicles, al carrer
Rubau, núm. 6, al carrer dels Esports, núm. 5 i núm. 8, respectivament.

La de 22 de novembre de concessió de llicència d’establiment, obertura i funcionament
de clínica veterinària, ludoteca, bar i clínica podològica a la ronda Quémalo, núm. 13-1Acc,
i als carrers Mariano Benlliure, núm. 14, Sant Joan, núm. 7 i Santa Bàrbara, núm. 46-B,
respectivament.

ÒRGANS CONSULTIUS
Audiència pública, del 28 de novembre de 2007, al veïnat del barri nou d’Almorig, sobre
les deficiències d’Iberdrola.
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La de 20 de novembre de concessió de llicència provisional d’obertura i funcionament
de l’activitat de Tanatori a les parcel·les núm. 39 i 45 a la partida de Rubau polígon 3.

Audiència pública, del 22 de novembre de 2007, sobre el pressupost per al 2008.
Consell agrari, del 18 de desembre de 2007, on s’acordà articular mesures per a
minimitzar els efectes de l’abandonament dels camps de cultiu.
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Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)
QUATRE ANYS AMB ZAPATERO

E

stem a les portes de noves eleccions generals i arriba el moment de veure
que han donat de si estos quatre anys. No volem caure en el triomfalisme
fàcil a què alguns ens tenen acostumats negant i ocultant els possibles errors
comesos, que sens dubte els hi ha hagut, però estem convençuts que el balanç
final és més que notable. Com a mostra vegem la següent taula comparativa
entre l’última legislatura d’Aznar i l’actual:
PP
Creixement econòmic
2,9% (1r trimestre 2004)
Taxa de desocupació
11,06% (1r trimestre 2004)
Contractes indefinits firmats
4.463.724
Fons de reserva de la Seguretat Social	�������
15.182 (març 2004)
Inversió en infraestructures
18.148 (milions PGE 2004)
Km d’alta velocitat posats en servei	��0
Km d’autovies posats en servei	����
918
Salari Mínim Interprofessional
451,2 euros (any 2004)
Pressupost pla vivenda	������
3.380 (milions euros)
Efectius forces seguretat
-8.000
Noves places jutges i fiscals	����
512
Despeses en educació	������
1.516 (milions PGE 2004)
Nombre de beques 	����������
1.270.283 (curs 2003-04)
Inversió en llibres
130.000 (any 2004)
Cooperació al desenrotllament
1.985 (milions euros/2004)
Pressupost dedicat al canvi climàtic
1,4 (milions euros/2003)
Ajudes per naixements	��
0
Permisos paternitat
0

GRUPS MUNICIPALS

Podeu vore mes comparacions en la nostra página web



PSOE
3,8% (3r trimestre 2007)
7,95% (2n trimestre 2007)
6.282.805
45.515 (setembre 2007)
24.026 (milions PGE 2008)
775
1.496
600 euros (per a 2008)
7.853 (milions euros)
17.000
1.089
2.831 (milions PGE 2008)
1.508.973 (curs 2007-08)
20.000.000 (any 2007)
5.500 (milions euros/2008)
166,6 (milions euros/2008)
2.500 euros
119.231 (fins octubre 2007)

Poca o cap discussió admeten estes dades. Però davant de l’evidència, ¿què ha fet el PP?
Van finalitzar l’anterior legislatura qualificant de miserables els que no compartien les seues
tesis, que van resultar ser falses. A continuació no van voler acceptar de bon grat la victòria
del PSOE (a pesar d’Urdazi), atribuint-la a temeràries teories conspirativas. Des de principi
van aconseguir, i han mantingut fins al final, un nivell de crispació màxim, tal com van fer en
l’última etapa de Felipe González. En aquesta estratègia de crispació i confusió s’han comés
autèntiques barbaritats: en la legislatura que menys assassinats ha comés ETA, ha sigut tal l’obsessió amb ells que no han dubtat a identificar eixos assassins amb el PSOE. Han convertit
Zapatero en culpable de qualsevol mal imaginable, succeït o per succeir; si Chávez insulta el
rei la culpa és de Zapatero, si la sanitat valenciana té unes demores inadmissibles també és
culpa de Zapatero, si plou és culpa de Zapatero i si no plou també; i encara sort que ens
quedava Hamilton per a carregar amb això de la Fórmula 1 perquè si no endevinen qui haguera sigut el culpable.
Enfront d’iniciatives tan importants i amb tants beneficiaris com la Llei de dependència,
permisos de paternitat, ajudes per naixements, construcció de dessaladores, increment d’efectius de policia i guàrdia civil, etc., el PP ha utilitzat les comunitats on governa, amb la nostra al
front, com la principal arma de campanya electoral del Sr. Rajoy en la seua labor d’implacable
i permanent obstrucció i confusió, això sí comptant amb la impagable col·laboració del seu
Canal 9.
És hora de valorar; prompte ho será de parlar.
GRUP SOCIALISTA DE FAURA
www.pspv-psoe.net/faura

O

brim esta pagina amb les proposicions que hem presentat este trimestre.
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En el ple d’octubre-07, una sobre la viabilitat d’una presa al barranc de Quartell. Per
unanimitat. De moment només és una petició d’estudi a la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer.
Passem al ple de novembre-07, dos proposicions. La primera sobre les inversions
del Ministeri de Foment i l’AVE. Rebutjada per 3 a favor i 8 en contra. I la segona sobre
la violència de gènere. Per unanimitat. Resulta vergonyós per a una societat que diem
avançada, l’incessant goteig de denúncies de dones per maltractaments i l’increment de
defuncions pels mateixos. La violència de gènere només es pot eradicar des de la prevenció, la sensibilització de tots i des de la formació i l’educació basats en valors d’igualtat,
solidaritat i no discriminació per raó de sexe. Va des d’ací el nostre més absolut rebuig
de qualsevol tipus de violència exercida contra les dones.
Continuem amb el ple de desembre-07, també amb dos proposicions. La primera
sobre les bústies de correus. Aprovada per unanimitat. Venim a demanar una bústia per
a la part de dalt del poble, diguem a l’altura de la biblioteca. I un altra per a la part baixa,
a l’altura del passeig de la Ronda Diputació. Pensem que amb estes bústies junt amb l’actual de la Plaça de l’Ajuntament i la que hi ha en l’oficina de correus, cobriran bona part
del poble i donaran millor servici. L’emplaçament final ho concretaria correus, nosaltres
només donem la idea.
I la segona proposició en matèria de seguretat. En la que demanàvem al Ministeri de
l’Interior l’increment d’efectius dels cossos de seguretat de l’Estat en la nostra Comunitat,
una major dotació pressupostària per a la construcció d’infraestructures per als cossos
i el reconeixement de l’esforç inversor que estan fent els municipis, reforçant les seues
plantilles de policies locals, per a cobrir el dèficit que la falta d’inversió del Ministeri genera en la seguretat ciutadana. Rebutjada per 3 a favor i 8 en contra.
Convé puntualitzar que encara que esta proposició es rebutja, si s’aprova per unanimitat una altra de l’alcalde per a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d’examen. Esta taxa servirà, entre altres, per a la presentació a examen de futurs policies locals.
Amb la qual cosa pareix que amb un marge de 10 minuts la votació a favor d’esta, punt 3
de la convocatòria del ple, i en contra de l’altra, punt 5, es desdiu prou.
Passem a parlar d’altres coses. Felicitarem, a qui corresponga, per com esta quedant
l’actuació de l’ermita i contornada. Així mateix volem deixar patent nostre disgust igual
que el dels veïns de la UE3, que és la zona de l’eixida del poble cap a la platja, per lo difícil que resulta d’entendre que en una urbanització que encara s’estan entregant pisos, ja
s’estiguen alçant carrers i voreres. Per descomptat els errors urbanístics en esta part del
poble són mes que evidents. També a qui corresponga.
Ja finalitzem, només volem recordar que el pròxim mes de març, hi ha eleccions generals. Com sempre esperem que participeu. Arribat el moment, igual que fem amb les
proposicions, anirem anticipant notes en la nostra pagina web.
www.myblog.es/ppfaura
					
GRUP POPULAR DE FAURA

GRUPS MUNICIPALS

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (PP)
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REBUT D’AIGUA POTABLE

E

n el rebut que paguem semestralment, una part de l’import correspon al consum d’aigua que hem fet, i que cobra l’Ajuntament. Però, una altra part, és el
cànon general que cobra la Generalitat.
En el rebut del primer semestre de 2007 es va produir un error en la part corresponent al cànon de la Generalitat, per aquest motiu, amb el del segon semestre,
que es pagarà en els pròxims mesos, arribarà un segon rebut amb la diferència no
pagada abans. Aquesta quantitat és la suma d’una part fixa de 3,64 euros i una altra resultant de multiplicar el consum tingut en el semestre per 0.062, és a dir que
per a un consum de 50 m3, la diferència a pagar seria de 6,74 euros. Demanem
disculpes per aquest error.
D’altra banda vos informem que a partir d’ara la lectura de comptadors i el cobrament passarà a fer-se de forma trimestral en compte de semestralment. Esta
modificació, que no suposa un encariment per a l’usuari, permetrà un major control de la despesa per part dels veïns i facilitarà la detecció i ràpida reparació de
fugues.

SITUACIÓ MESES ELECTORALS

E

l pròxim 9 de març se celebren eleccions generals per al Congrés dels Diputats i el Senat. Les meses electorals es trobaran situades en els llocs de costum,
l’edifici de l’Ajuntament i l’antiga biblioteca. La novetat d’enguany és el desdoblament de la destinada a la zona de baix del poble. Per primera vegada tindrem 4
meses electorals.

FAURA EN XIFRES

BREUS

		
VIVENDES
VEHICLES
POBLACIÓ
		

2006
1.861
2.263
3.183
(31-12-06)

MOVIMENTS REGISTRE CIVIL
NAIXEMENTS
DEFUNCIONS
			
41
28
			

2007
1.884
2.354
3.485
(31-12-07)

MATRIMONIS
CIVILS

CANÒNICS

14

4

ACCESOS PÀGINA WEB www.faura.es
2006 -



25.504

2007 -

87.037

U

na volta concluides les obres
d’Iberdrola i Elecnor al barri
nou d’Almorig, que s’han allargat
d’una manera exagerada malgrat
els esforços de l’Ajuntament, està
previst que al llarg del mes de
febrer se procedisca a la senyalització i ordenació definitiva dels
carrers i del trànsit que es veren interrompudes per les obres.
En aquesta proposta d’ordenació s’ha tingut en compte alguns suggeriments que
ens heu fet arribar. La podeu trobar a la web (www.faura.es) o a l’Ajuntament.
Com sempre podeu fer-nos arribar les vostres observacions.

BREUS

BARRI NOU
D´ALMORIG

INSPECCIÓ PERIÒDICA
DELS IMMOBLES DE MÉS DE 50 ANYS

L

a Junta de Govern Local del passat 14 de gener va aprovar, tal com establix
l’article 207 de la Llei Urbanística Valenciana (LUV), iniciar les actuacions
necessàries per a recordar als propietaris dels immobles de més de 50 anys,
l’obligació de portar un certificat d’inspecció a l’Ajuntament, expedit per un tècnic
competent, de lliure elecció pel propietari. La Llei recomana que cada cinc anys es
faça una nova inspecció.
En breu els afectats per la normativa rebran les comunicacions oportunes recordant-los les seues obligacions.

P

er fi enguany ens toca a nosaltres organitzar la trobada anual d’Escoles en
Valencià del Camp de Morvedre. Un acte
així, per si mateix mereix tot el nostre esforç perquè resulte un èxit, però si tenim
en compte que eixe dia, 20 d’abril, acollirem a molts veïns de la nostra comarca en
un gran ambient festiu, la motivació ha de
ser major per a deixar el nom de Faura
a l’altura que mereix. Esperem que tots,
especialment els alumnes del col·legi i els seus pares, siguem capaços d’aportar
il·lusió i col·laboració. Segur que mereixerà la pena.
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REUNIÓ AMB EL PRESIDENT
DE LA DIPUTACIÓ

E

l passat 21 de novembre de 2007, l’alcalde es
va reunir amb el president de la Diputació de
València, Alfonso Rus per a sol·licitar ajuda per a
dos projectes ambiciosos, la construcció del carrer de la pilota i la instal·lació de gespa artificial al
camp de futbol. Va estar acompanyat per el diputat provincial Miguel Chover.

VICENT GARCÉS
I QUERALT

E

l passat 16 de novembre, amb motiu
de la cloenda de l’any de celebració
del centenari del naixement de Vicent
Garcés i Queralt (1906-2006), es va fer
a l’escorxador un acte commemoratiu.
Les sopranos de Faura Sílvia Queralt i Elia
Casanova, el violinista Jesús Mª Gimeno i
el pianista Omar Vilata, posaren punt final,
amb un concert dirigit i coordinat per Robert Ferrer.

PRESENTACIÓ
FALLERA MAJOR

E

BREUS

l passat 17 de novembre
es va fer la presentació
de la fallera major de la Falla
Vila de Faura, Alicia Gómez
Cárcel. La visita de cortesia
de les falles de la comarca a
Faura serà el 15 de març.
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TORNEIG
DE FRONTENIS
FIRA DE FAURA

D

el 19 al 30 de novembre,
10 parelles participaren al
I Campionat de frontenis Fira de
Faura. En la final, Leopoldo Gómez i Pepe Navarro s’imposaren a Jorge Soriano i Vicent Montañana. El tercer lloc
el van ocupar Josep Sales i Carlos Carrascosa. Vaja la nostra enhorabona per a tots
els participants i especialment per als guanyadors.

BREUS

CENTRE CULTURAL
EXCURSIONISTA
LA VALL DE SEGÓ

E

l centre excursionista ens informa de les activitats previstes
per a este trimestre. Les reunions
seran tots els dijous a les 20 h.
Excepte el 20 i 27 de març, en la
seu del centre, c/ Cervantes – local de l’EPA.
DIA 	

ACTIVITAT

PUNT DE TROBADA

HORA

3 DE FEBRER������������������������������������������
	�����������������������������������������
DIA DE L’ARBRE	��������������������������
	�������������������������
PAVELLÓ MULTIÚS����������
	���������
9.00 H��� 		
 		�������������������������
(PLANTACIÓ A LA RODANA)��		
10 DE
������������������������������������������������
FEBRER���������������������������������������
SERRA CALDERONA
RONDA DE FAURA	�������
8.00 H�
		��������������������������
(ST. ESPERIT - M. PICAIO)
 ����������������������
15-16-17 FEBRER�������
	������
ESQUÍ �����������������������������������������
A VALLNORD – ANDORRA���������������������
	�������������������
PER DETERMINAR�����
	����
PER
		������������������������������
CAL FER INSCRIPCIÓ		
DETERMINAR
 �����������������������������
24 DE FEBRER�����������������
	����������������
SERRA D’ESPADÀ ����������������������
���������������������
RONDA DE FAURA	������
7.45 H
 		������������������������
(ÒRGANS DE BENITANDÚS)��		
 ����������
1 DE MARÇ��������������������������������������������������
	�������������������������������������������������
SENDERS
�������������������������������������������������
DE LA VALL DE SEGÓ�����������������������
PAVELLÓ MULTIÚS	������
9.00 H
		
AMB EL GRUP DE SENDERISME
		
DE L’ONCE
8 DE MARÇ	
SENDERS DE LA VALL DE SEGÓ
PAVELLÓ MULTIÚS
8.00 H

PREMI SEDESA
’Ajuntament de Faura, amb
el projecte Bosc Mediterrani-Parc Urbà La Rodana, va
guanyar el Premi Medi Ambient
2007 de la Fundació Sedesa,
que reconeix la labor d’aquelles
corporacions municipals que impulsen iniciatives de conservació
del medi ambient. El premi es va
entregar el passat 25 d’octubre
de 2007.

PREMIS OCTUBRE
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L

T

ots els interessats a participar en la convocatòria dels Premis Octubre, organitzats per la Fundació Ausiàs March, podeu passar per l’Ajuntament per a comunicar-ho. L’edició de 2008 tindrà lloc la setmana del 21 al 25 d’octubre.
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DESPESES 1.347.000 EUROS

Explicat al veïnat en audiència pública el dia 22.11.2007
Aprovats pel ple del 25.11.2007
(Més informació a la web)

INGRESSOS 1.347.000 EUROS
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COL·LABORACIONS
12

PRESSUPOST MUNICIPAL 2008
LES GRANS LÍNIES

Per a les persones • Per als espais públics
Per a la seguretat • Per a millorar el que tenim

Augment general del 3%
Preferència de les polítiques socials
Endeutament zero

Del veïnat • De l’Estat • De l’utilització dels serveis
D’altres administracions

Optimització dels recursos actuals
Disminució dels ingressos per construccions
Congelació d’impostos i taxes
L’estat compleix, augmenta l’aportació en un

8%

U

na de les mesures de major importància i abast presentades en l’actual legislatura pel
Govern d’Espanya ha sigut la Llei 39/2006, més coneguda com a Llei de dependència.
Esta Llei, en vigor des de l’1 de gener del 2007, té com a finalitat promoure l’autonomia
personal i millorar la qualitat de vida de les persones majors i d’aquelles que no puguen
valdre’s per si mateixes. Amb la seua entrada en vigor, tots els espanyols tenim reconegut i
garantit per l’Estat el dret a accedir als serveis d’atenció a la dependència. Correspon a les
comunitats autònomes l’aplicació en els seus respectius territoris.
A qui va dirigida la Llei de dependència
A les persones majors i als discapacitats en situació de dependència, és a dir, a aquelles
persones que necessiten ajuda per a fer activitats bàsiques de la vida, incloses les que tenen
discapacitat intel·lectual i malaltia mental.

COL·LABORACIONS

LLEI DE DEPENDÈNCIA.
UN DRET PER A TOTS I TOTES

Quins són els passos que s’han de seguir

I

Sol·licitud d’avaluació: l’ha de sol·licitar l’afectat, el seu representant legal o el
guardador de fet. Es pot obtindre el formulari de sol·licitud i tota la informació necessària en
l’oficina de Dependència de l’Ajuntament (amb cita prèvia) o descarregant-ho des de la web
de la Conselleria de Benestar Social (www.bsocial.gva.es).

2

Avaluació: Una vegada feta la sol·licitud, l’Agència Valenciana de Prestacions
Socials es posarà en contacte amb el sol·licitant per a procedir a valorar el seu grau de
dependència (moderada, severa o gran dependent), en funció d’un barem establit. Es farà la
valoració segons l’orde de presentació i registre de la sol·licitud amb tota la documentació
completa. Cal dir, que l’Agència Valenciana de Prestacions socials arrossega un important
retard, de manera que en l’actualitat s’estan valorant les presentades durant el passat estiu.
Pot consultar-se l’estat de l’expedient en el telèfon 900 100 880, o dirigir-se a l’oficina de
Dependència de l’Ajuntament des d’on es farà la consulta.

L’oficina de Dependència en Faura
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3

Elaboració de l’informe social i Programa Individual d’Atenció
(PIA): Una vegada valorada la situació de dependència s’elabora un informe social per part
de les treballadores adscrites al servei i posteriorment un Programa Individual d’Atenció (PIA)
que determinarà els serveis més adequats o prestacions econòmiques a rebre segons el grau
i nivell de dependència.
Les prestacions d’atenció a la dependència podran tindre el caràcter de serveis (prioritàriament) o de prestacions econòmiques. Entre els serveis podem destacar: ajuda a domicili,
teleassistència, centres de dia i de nit, residències, etc. Les prestacions econòmiques poden
atorgar-se per a accedir a un servei d’assistència del sector privat quan no es dispose de places en el sector públic, per a la contractació d’un assistent personal o per a compensar algun
familiar estiga atenent el dependent.

L’oficina que presta el servei als pobles de les Valls, la Baronia i Canet, està en el nostre
Ajuntament, i és atesa per les Treballadores Socials Ramona Moreno i Ana Peruga. El seu
horari és de dilluns a divendres de 9 a 14 h. amb cita prèvia. Podeu sol·licitar-la al
telèfon 96 260 00 04.

13
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NAIXEMENTS
14

NAIXEMENTS 2007

S

ón moltes les persones que ens han demanat que es tornen a publicar les dates de naixements de l’any, ja que és un interessant i bonic record. Així doncs,
heus ací la relació de xiquets i xiquetes nascuts i inscrits a Faura el 2007.
	��
1
2
3
4
5
6
7
8
	��
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

PAULA ESPINOSA BARRERA, nascuda el 4 de gener de 2007
OVIDIU GRAMA CHIPERIU, nascut el 5 de gener de 2007
JOSUE ALIAGA QUERALT, nascut el 10 de gener de 2007
CARLES ESCRICHE MARTÍ, nascut el 21 de gener de 2007
RUBEN RAMIRO FERREIRA, nascut el 5 de febrer de 2007
JAVIER FERNANDO LACUEVA DÁVALOS, nascut el 5 de febrer de 2007
JOSE VICENTE ASPAS SAN MAURO, nascut el 10 de febrer de 2007
SOFIA PRIETO FERNÁNDEZ, nascuda el 12 de febrer de 2007
ÁLVARO SARIO JIMÉNEZ, nascut el 20 de febrer de 2007
ÁNGEL GARCÍA BLEISA, nascut el 23 de febrer de 2007
GAL·LA FENOLLOSA POLO, nascuda el 19 d’abril de 2007
IRUNE CALLEJA RIVERA, nascuda el 6 de maig de 2007
PAU GIMENEZ JOTEL, nascut el 15 de maig de 2007
HÉCTOR ARNAL BUDIN, nascut el 21 de maig de 2007
MARTINA BROCH LLOPIS, nascuda el 21 de maig de 2007
FRANCISCO MARTÍ COLAS, nascut el 21 de maig de 2007
YASMINE SANCHEZ EL-HAKIM, nascuda el 14 de juny de 2007
CLAUDIA MARTINEZ MARCO, nascuda el 14 de juny de 2007
ENRIC JOSEP ANTONI GIL, nascut l’1 de juliol de 2007
NICOLAS MEZA PÉREZ, nascut el 6 de juliol de 2007
ALICIA BOSQUE POLO, nascuda el 10 de juliol de 2007
SARA ROMEU DIAGO, nascuda el 13 de juliol de 2007
MARÍA ROMEU DIAGO, nascuda el 13 de juliol de 2007
HÉCTOR CHICHARRO LOPERA, nascut el 13 de juliol de 2007
ANNA SERRA DIEGO, nascuda el 25 de juliol de 2007
MARC RAMON AGUILAR JUVANCIC, nascut el 28 de juliol de 2007
GOYA PEIRÓ RIBELLES, nascuda el 8 d’agost de 2007
MARIO MONTÓN FILLOL, nascut el 8 d’agost de 2007
KHADIJA SAHLI ISLAH, nascuda el 8 d’agost de 2007
NAYARA BAGUENA TORRES, nascuda el 14 d’agost de 2007
ANDREU GOLLART APARICIO, nascut el 30 d’agost de 2007
BLANCA TALAVERA RAGA, nascuda el 13 de setembre de 2007
ANAIS RIBES BAYONA, nascuda el 13 de setembre de 2007
CARLES GUILLEM DOMENECH, nascut el 25 de setembre de 2007
DIEGO MARTÍ PÉREZ, nascut el 4 d’octubre de 2007
JOSEP MARQUÉS OLARIA, nascut el 9 de desembre de 2007
ARIADNA CARRASCOSA SORIANO, nascuda el 9 de desembre de 2007
ALEJANDRO MARTÍNEZ SAIZ, nascut el 17 de desembre de 2007
ADAM ASENSI MIÑANA, nascut el 18 de desembre de 2007
IVAN RAMÍREZ CORCHS, nascut el 19 de desembre de 2007
ÀNGEL SANTA EULALIA PEIRÓ, nascut el 22 de desembre de 2007

AJUNTAMENT (Fax: 96 260 00 19).........................................................................................962600004
EMERGÈNCIES DE TOT TIPUS .................................................................................................112
TELÈFON D’AJUDA A LA DONA MALTRACTADA .................................................016
GUÀRDIA CIVIL (Horari: De 9 a 14 i de 16 a 19)..........................................................962636462
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COS NACIONAL DE POLICIA PORT DE SAGUNT (Informació per al DNI).............962670091
CENTRE DE SALUT DE FAURA………………………………… Cites: 962600313
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HOSPITAL DE SAGUNT................................................................................................................962659400
HOSPITAL CITA PRÈVIA................................................................................................................962678198
CREU ROJA............................................................................................................................................962672127
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CENTRE COMARCAL DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR..............................................962677812
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NOTARIA.................................................................................................................................................962605062
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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: 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., telèfon 962600662
• 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
BIM BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE FAURA (VALÈNCIA)

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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