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e dues a tres setmanes ha
tardat a eixir més de l’habi
tual aquest BIM. Us demane
disculpes. Diferents raons, algunes
d’elles alienes a l’Ajuntament han es
tat les responsables. Ho millorarem.
Com sempre, us comente algunes
coses que crec que són de l’interés
de tots i totes.

FULL DE L’ALCALDE

Correus
La problemàtica la sabem tots. La
meua pregunta és si la sap correus.
Me consta que alguns veïns que
han protestat han rebut cartes on
se trasllada la culpa de tot a l’Ajun
tament per problemes en la nume
ració. ¿I rebre correus cada quinze
dies és també culpa de l’Ajuntament?
¿Rebre cartes a Blasco Ibáñez que
són del carrer Major, també? ¿Del
tracte al públic del personal de cor
reus també té la culpa l’Ajuntament?
Lamentable, però cert. A voltes el
veïnat te transmet circumstàncies
amb “correos” que ben bé podrien
ser argument d’una pel·lícula de
Berlanga. L’Ajuntament traslladarà en
uns dies una queixa formal amb tot
el dossier de despropòsits al síndic
de greuges i al defensor del poble.
Veurem què passa.
Nova piscina d’estiu
Fa 25 anys estrenàvem piscina. Totes
les Valls la gaudirem durant molts
anys en què va ser l’única piscina.


Ara canvia de cara i amb una inver
sió de prop de 190.000 euros, que
pagarem en dos exercicis pressu
postaris, gràcies a l’acord entre els
dos grups polítics municipals per a
gaudir com més prompte millor de
les noves instal·lacions. Esperem que
estiga a punt les primeres setmanes
de juny. Com sabreu per la premsa,
la Generalitat Valenciana hi ha col·
laborat amb la llustrosa quantitat de
zero euros.
Els diners
Pareix que vénen mesos on caldrà
ajustar els recursos. L’Ajuntament no
ha modificat significativament la pres
sió fiscal des de fa anys. Ara, i en les
actuals circumstàncies econòmiques,
evidentment tampoc se modificarà.
Però una cosa és clara. Si baixen els
ingressos, i no s’apugen els impostos,
haurem de baixar les despeses. No
es retallaran prestacions, ni subven
cions, ni serveis socials, però altres
capítols, menys imprescindibles, es
retallaran, i posant-hi imaginació in
tentarem que se note el menys pos
sible. Crec que ho compreneu tots.
Esperem que els ajusts duren poc.
Borses de treball
Des d’ara fins a l’octubre, l’Ajun
tament traurà les borses de treball
per a diferents feines. A la web i els
taulers d’anuncis en tindreu puntual
informació de la publicació i dels
terminis. Amb això, garantim que

Sona la Dipu

Altres
L’alta participació com sempre va
ser la tònica predominant de les
eleccions generals de març. Això diu
molt a favor de la sensibilitat i madu
resa democràtica del nostre poble.
Una volta tancat el BIM, he cregut
convenient afegir-hi unes paraules
de condol a la família i companys
de l’últim assassinat d’ETA. Una volta
més, el dol ens uneix a tots i totes al
voltant de la nostra democràcia. La
bogeria continua. Però, ¿per a què?
Eixa és la pregunta que evidentment
mai no trobarà resposta, perquè la
bogeria no en té.

PGOU
Fa quatre mesos que estem inten
tant que ens reba el conseller de

Rebeu una cordial salutació.
Toni Gaspar
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Com un gerro d’aigua freda ha cai
gut la primera notícia que hem tin
gut de la gespa artificial del camp de
futbol (programa Sona la Dipu de
la Diputació de València). Com ja ha
víem parlat en algun BIM, la Diputa
ció i l’Ajuntament podrien finançar al
50% la instal·lació de gespa artificial
al camp de futbol. El cost de 400.000
euros, segons els pressupostos de
diferents empreses, se transforma en
600.000 si ho executa la Diputació.
No sabem si és un error o és una
presa de pèl, però estarem atents
a veure com evoluciona l’assumpte.
De totes maneres, el programa de
“Sona la Dipu”, presentat a bombo
i platerets per l’actual govern de la
Diputació, ja comença a passar fac
tura. Enguany els diners que rebrem
d’altres programes s’han reduït a la
meitat. I la Generalitat Valenciana no
té diners per a la gespa. Almenys no
per a Faura.

Territori per a parlar del PGOU de
Faura. Nosaltres hem fet tots els
deures. Deures i prop de 180.000
euros gastats. Tres anys ha complit
l’expedient a les taules de la Con
selleria. No volguera pecar de ploró,
però digueu-me si hi ha dret a açò.
Tres anys per al PGOU de Faura, de
a penes 1.7 km2 de territori. I tres
mesos per aprovar un circuit de fór
mula 1. I jo me pregunte, ¿som tots
els valencians iguals?

FULL DE L’ALCALDE

tots i totes tinguem les mateixes
oportunitats per a l’accés al treball
de l’Ajuntament. I després, a poc a
poc i a mesura de les necessitats, s’hi
crearan les places corresponents.
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió del 28-1-08
•
•
•
•
•
•

S’aprova, per vuit vots a favor (els del PSPV-PSOE) i tres en contra (els del PP), la proposició de
l’Alcaldia sobre el Teatre Romà de Sagunt.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre mesures de control dels animals
domèstics.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre incoació de l’expedient de resolució de
l’alienació de la parcel·la núm. 1 de la UE3.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PP sobre adhesió als plans provincials de la Diputació de
València inclosos al programa Sona la Dipu, amb una esmena del PSPV-PSOE.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PP i del PSPV-PSOE sobre el seixanta aniversari de la
Declaració Universal dels Drets Humans.
S’aprova, per vuit vots a favor (els del PSPV-PSOE) i tres en contra (els del PP), la proposició del
PSPV-PSOE de rebuig a les declaracions d’alguns cardenals.

Sessió del 7-2-08
•
•

S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia d’aprovació dels mèrits específics de les bases
del concurs ordinari per a la provisió en propietat del lloc de treball de secretari-interventor de
l’Ajuntament de Faura.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia de sol·licitud d’ajudes a entitats locals per a la
redacció d’instruments de paisatge adaptats a les determinacions contingudes en la legislació vigent.

L’Ajuntament informa

Sessió del 25-2-08
•
•
•
•
•
•
•

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

Sessió del 14-1-08
•
•
•
•



S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre regulació d’estacionament de vehicles
pesants.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre aprovació de la rectificació de l’inventari a
31-12-2007.
Se desestima, per vuit vots en contra (els del PSPV-PSOE) i tres a favor (els del PP), la proposta del
PP d’adhesió a la plataforma tots contra el cànon.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PP sobre passos de vianants.
S’aprova, per vuit vots a favor (els del PSPV-PSOE) i tres en contra (els del PP), la proposició del
PSPV-PSOE sobre ajuda a la vivenda per a jóvens i el pla nacional de biblioteques.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre l’IBI de rústica.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PP sobre el Dia de la Dona, amb l’introducció d’una
esmena del PSPV-PSOE.

S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a M. Fernández, exp. 117/07, al carrer
València, 68 A, 1a, 5; a IBERDROLA, exp. 112/07, als carrers Cervantes i Blasco Ibáñez; a IBERDROLA,
EXP. 111/07, als carrers Mariano Benlliure, València i Mestre Giner.
S’acorda arxivar la petició de llicència urbanística, exp. 104/07, una vegada transcorregut el termini
de 10 dies hàbils que si li van concedir per atendres els requeriments de l’arquitecte tècnic municipal
sense haver sigut atesos.
S’acorda iniciar les actuacions necessàries per a la inspecció periòdica de les construccions, segons
l’article 207 de la Llei 16/2005, Urbanística Valenciana (LUV).
S’acorda iniciar el Pla de voreres i tancament de solars en les illes 4, 5, 101 i 108

•

•

•

S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
S.A., exp. 65/07, als carrers Cervantes, Estació, Llogarets i a la ronda Diputació; a J. Sebastián, exp.
3/08, al carrer València, 36; a C. Martí, exp. 5/08, al carrer Santa Bàrbara, 90-baix; a S. García, exp.
126/07, al carrer Cervantes, 3; a M. Escobar, exp. 124/07, al carrer Volta, 7; a A.E. Ferrer, exp. 106/07,
a l’avinguda la Vall de Segó cantó carrer l’Estació.
S’acorda concedir la pròrroga de les llicències d’obres següents: a A. Cueco, exp. 17/2005, al
carrer València, 4; a Promociones Casa Teua, exp. 30/07, al carrer Almàssera, 10-12; a Capeliovine
Promociones y Construcciones, exp. 116/06, al carrer Glorieta i ronda Diputació.
S’acorda, de conformitat amb l’informe tècnic, denegar la concessió de la llicència urbanística,
exp. 128, al carrer València, 68-B.

Sessió del 11-2-2008
•

•

•
•

S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a FAYBE CONS S.L., exp. 9/08, al carrer
Colom, 28; a L. Badenes, exp. 4/08, al carrer Cervantes, 4 baix; a A. Forner, exp. 13/08, al carrer
Major, 34; a J.M. Diego Torres, exp. 6/08, al carrer Mar, 5; a L. Selma, exp. 2/08, al carrer Pizarro, 5.
S’acorda concedir diferents subvencions: al Centre Excursionista la Vall de Segó, per al viatge a la neu
i per les activitats amb el grup de senderisme de l’ONCE; i a la Fundació Sambori per a col·laborar
en la 10a edició del Premi Sambori 2008.
S’acorda estudiar la possibilitat de signar un conveni de col·laboració amb la Fundació Sambori.
S’acorda aprovar la proposició de la regidoria de Cultura d’aprovació de les bases de les beques de
serveis d’ajuda a la biblioteca.

L’Ajuntament informa

Sessió del 28-1-08

Sessió del 25-2-08
•

•

Sessió del 12-3-08
•
•

S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a V. Badía, exp. 7/08, al carrer València, 91; a
D. Alegre, exp. 20/08, al carrer Andrés Piñó, 18; a M.J. Casanova, exp. 17/08, al carrer Cervantes, 49.
S’acorda sol·licitar a la Diputació Provincial de València la inclusió en el Programa de Material
d’Equipament.
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•

S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a NUEVA FAURA DE INVERSIONES, S.L.
i RESIDENCIAL NOVENTA, S.L., exp. 129/07, al carrer, Vall de Segó i Rubau; a Construcciones
POSCA S.L, exp. 10/08, l’avinguda Canaleta, 36; a Construcciones POSCA S.L., exp. 11/08, a
l’avinguda Canaleta, 36; a V. Gaspar Gil, exp. 14/08, al carrer Major, 64; a S. Rodríguez Alcalá, exp.
15/08, al carrer Plus Ultra, 4; a M.J. González Amer, exp. 16/08, al carrer Miguel de Cervantes, 56 A; a
J. Álvarez Moreno, exp. 18/08, al carrer Sagrada Família, 9.
S’acorda concedir al Club Cicloturista La Vall de Segó una ajuda per a la celebració del “Dia de la
bicicleta”.
S’acorda aprovar el Pla per a la Integració dels Immigrants al municipi de Faura.

ÒRGANS CONSULTIUS
•

Audiències Públiques del 18-1-08 i 15-2-08 per a tractar la problemàtica de l’estacionament de
vehicles pesats als carrers del municipi.
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L’Ajuntament informa


RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
•

Les de 14 de desembre i 8 de gener, d’imposició de sancions de trànsit per infracció de l’article 51
de la Llei de seguretat vial.

•

Les de 21 de desembre i 3 de gener, d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua núm. 179/07 i 1/08,
respectivament.

•

Les de 2, 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 18 i 31 de gener i 5 i 19 de febrer de 2008, de concessió de passos de
vehicles als carrers Cervantes, núm. 42; Germanies, núm. 34; Joan Garcés, núm. 11-B; Santa Bàrbara,
núm. 84-A; Santa Bàrbara, núm. 2; Sant Joan, núm. 5; Cavallers, núm. 8; Germanies, núm. 3; Miguel de
Cervantes, núm. 66; i Andrés Piñó, núm. 2, Miguel de Cervantes, núm. 68; Miguel de Cervantes núm.
64; i carrer del Mar, núm. 11-A, respectivament.

•

Les de 3 i 22 de gener i 13 de febrer de 2008, de concessió de llicències d’establiment, obertura i
funcionament d’una activitat de venda de roba i complements, al carrer Joaquím Rodrigo, núm. 5-B;
de venda de cítrics a domicili, a la ronda Quémalo, núm. 98-B-1; i de funcionament de l’activitat de
ferreteria amb botiga de multipreu, al carrer Joan Garcés, núm. 7-b, respectivament.

•

La de 4 de gener, de concessió de la targeta núm. 11 d’estacionament per a persones amb mobilitat
reduïda.

•

La d’11 de gener, de concessió de llicència de segregació de la parcel·la registral núm. 2866.

•

Les de 16 i 24 de gener, de concessió de llicència d’ocupació de l’habitança situada al carrer Sant
Joan núm. 13 i al carrer Germanies núm. 22, respectivament.

•

La de 4 de febrer, d’aprovació del projecte “Senyalització turística de Faura” i de compromís d’apor
tació, a càrrec al pressupost 2008, de la part del projecte esmentat que no siga subvencionada.

•

La de 4 de febrer, d’aprovació de la memòria valorada per a la construcció i posada en marxa d’una
bassa per a la prevenció d’incendis forestals en l’àmbit de La Rodana i de sol·licitud d’una ajuda de
25.000 8 per a executar la memòria esmentada.

•

La de 8 de febrer, d’aprovació de les bases que han de regir el concurs per a la provisió amb
caràcter definitiu del lloc de treball de secretari-interventor i de convocatòria del concurs ordinari.

•

La de 8 de febrer de nomenament de sequier major a Javier Queralt Vila, vocal titular a Salvador
Escribá Pérez i vocal suplent en la Junta de Govern Local de les Aigües de la Font de Quart de les
Valls.

•

La d’11 de febrer d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2008.

•

La de 13 de febrer d’autorització del pas de la Volta a la Comunitat Valenciana pel terme municipal
de Faura, el 26 de febrer de 2008.

•

La de 26 de febrer, d’aprovació del compte de recaptació de la Diputació de València de 2007, amb
un càrrec de 494.115,22 8, i un pendent de cobrament de 57.935,78 8.

•

La de 26 de febrer, d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2007, amb un romanent de
tresoreria de 347.665,31 8.

•

La de 26 de febrer, de sol·licitud d’adhesió a la Xarxa Amics.

•

Les de 13, 25, 26 i 27 de març, 11 i 14 d’abril, d’imposició de sancions de trànsit en els exp. 30/07, 8,
11, 4, 43, 47, 51, 18, 16, 21, 25 i 22 /08, respectivament.

•

Les de 13 de març i 4 d’abril, de concessió de les llicències d’ocupació núm. 265 a 274, 275 i 276,
respectivament.

•

La de 15 de març, de delegació de les competències de l’alcalde per absentar-se del municipi.

•

La de 25 de març, diferint per raons del servei el cessament del secretari-interventor.

¿QUÈ FA L’AJUNTAMENT?

Q
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ualsevol veí de Faura pot observar com, a poc a poc, diversos pro
jectes i iniciatives posats en marxa des de l’Ajuntament van prenent
forma: ha finalitzat la remodelació de la zona del Calvari en el carrer Santa Bàrbara;
s’ha iniciat la reforma de la piscina municipal; s’ha implantat un sistema d’informació
per SMS; s’ha col·locat la senyalització vertical de la zona nova d’Almorig, etc. També
estan donant els primers passos nous projectes encara no visibles però que en un
futur pròxim seran una realitat.
Alhora que es treballa en estos projectes més evidents per a tots, l’Ajuntament
també ho fa en d’altres tan importants com els anteriors però menys agraïts, en els
quals ningú pareix reparar; és el dia a dia, és la verdadera raó de ser d’un ajuntament
i dels seus representants elegits democràticament: el treball i esforç en la gestió i di
recció dels assumptes municipals, gràcies als quals funcionen tots els serveis bàsics i
indispensables i gràcies als quals sorgixen nous projectes, amb l’obligació d’optimitzar
uns recursos limitats i limitants.
Fa unes setmanes algú ens feia la pregunta que dóna títol a este escrit. Els pa
ràgrafs anteriors no pretenen ser-hi una resposta, es referia als gossos que van solts
pel carrer sense cap tipus de control dels amos, amb les consegüents molèsties que
ocasionen els seus excrements o el perill que poden suposar per a ciclistes, motoris
tes, etc. Esta mateixa pregunta podria haver fet referència a altres actituds molestes
com tirar el fem fora de les hores indicades, estacionar sense respectar passos de
vehicles o dificultant el trànsit, produir sorolls innecessaris, fer mal ús dels contenidors
de reciclatge, etc.
La majoria de nosaltres no som conscients de les molèsties que originem amb
estes “xicotetes accions poc importants”, però la veritat és que considerades conjun
tament poden marcar la frontera de la convivència. Tots hauríem de recapacitar uns
instants i saber que un xicotet esforç per canviar certs hàbits pot suposar un gran salt
en la qualitat de la nostra convivència. Des del Grup Socialista de l’Ajuntament de
Faura sempre s’ha intentat i s’intentarà transmetre esta idea, i tant de bo fóra açò tot
el que haguérem de fer, però sempre queda algú que no està disposat a esforçar-se
gens ni miqueta a pesar dels continus advertiments. En este cas l’única opció és la de
sancionar estos comportaments, a pesar que sabem que no és esta la millor solució
ni tenim possibilitats de controlar totes les actuacions incorrectes, ni tan sols la major
part.
Menció a banda mereixen certs personatges que es dediquen a la graciosa tasca
de destrossar mobiliari urbà, com més nou millor, materials i maquinària de construc
ció, etc. A estos no és possible demanar-los cap tipus de reflexió, és impensable que
estiguen capacitats per a això.

GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)

GRUP SOCIALISTA DE FAURA
www.pspv-psoe.net/faura
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GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (PP)

C

om sempre fem, agraïm a tots els veïns la participació, un 82%, i el comportament
democràtic en les passades eleccions. Estes han sigut una clara aposta pel bipartidisme, ja
que només han augmentat en vots els dos grans partits PP i PSOE. Felicitem els guanyadors.
Una norma, no escrita, diu que després d’uns comicis, d’una manera o d’una altra, tots els
partits guanyen. Nosaltres no hem guanyat, ara parlem del resultat en el poble, encara que el
marge a sigut el menor en molts anys, 135 vots de diferència entre PP i PSOE. Açò ens porta
al principi del paràgraf i ens donem per satisfets, fins a la pròxima votació en 2012.
En la comparativa podem veure els resultats entre el 2004 i 2008.
FAURA (comparativa)

GRUPS MUNICIPALS

PP
%
PSOE	�������
%
dif %
RESULTATS 2004����������������������������
	���������������������������
752
37,85
1.077
54,20
16,36
RESULTATS 2008�	947
����������������������
43,36	
1.082
49,54	6,18
����
dif
195		
5
Se aprecia com entre les generals del 2004 i les de 2008 hem augmentat en 195 vots.
No obstant això el PSOE només ho ha fet en 5. En la columna més a la dreta es pot observar
clarament la diferència en el percentatge de 2004 de 16,36% i el de 2008 de tan sols el
6,18%.
Volem fer constar que encara que hi ha 18 panells per a apegar els cartells de propaganda
electoral, algú ens preguntava ¿què no apegueu cartells?. Pues si, si que apeguem, però a
algú no li pareix bé que nosaltres estiguem en eixos panells i els desapega. Una actitud poc
democràtica. Ja que nosaltres respectem els de la resta de partits agrairíem el mateix tracte
per part dels altres.
I com no, acabem repassant les proposicions que hem presentat. Al Gener vam posar
dos, una d’adhesió als plans provincials de la Diputació inclosos en el programa SONA LA
DIPU. Aprovada per unanimitat. Un dels plans estrela, i que nosaltres portàvem en el programa
nostre, és la gespa artificial per al camp de futbol. Per exemple, un camp gran com el de Faura
pot costar uns 400.0008 (sempre parlem de xifres aproximades i que poden variar depenent
dels metres a cobrir) dels que la Diputació aportarà el 60% i nosaltres el 40 restant. Parlem
de 160.0008 que haurem de pagar i que contínua sent una quantitat respectable. Hem de
tindre en compte que es farà un tipus de leasin o rentin a 10 o 15 anys, amb la qual cosa
l’import a pagar serà de 16.0008 en el primer cas o 10.6008 en el segon. Esta quantitat ja
seria assumible.
L’altra proposició sobre el seixanta aniversari de la Declaració Universal dels Drets
Humans, també per unanimitat.
Al febrer tenim tres. La primera l’adhesió a la plataforma tots contra en cànon, rebutjada
amb els 8 vots en contra del PSPV. La segona sobre el pas de vianants, unanimitat. Ací volem
fer valdre la preferència real dels vianants sobre els vehicles de tal manera que els passos
permeten no sols el pas de vianants sense perill per a la seua integritat, sinó la reducció de la
velocitat per dins del poble que en alguns conductors és excessiva. I la tercera sobre el Dia
de la Dóna, també per unanimitat.
Al març degut a les Falles i la Setmana Santa no hem tingut ple.
www.myblog.es/ppfaura
					



GRUP POPULAR DE FAURA

L

a major part dels veïns de Faura ja sabreu, per les informacions de premsa o per estar entre els
afectats, que hi ha hagut algunes incidències en un xicotet percentatge de rebuts d’aigua potable
de l’últim període facturat, el corresponent al 2n semestre del 2007 i que es paga en estes dates.
Encara que el nombre de veïns afectats és molt escàs, des de l’Ajuntament assumim plenament que
l’error és nostre i per això volem, abans que res, demanar-vos disculpes.
Realment estes incidències no s’han originat ara, sinó que s’arrosseguen dels dos semestres ante
riors. En eixos períodes es van produir alguns errors en la lectura del comptador o en l’estimació
de consum, en tots els casos per davall del consum real. Per a l’emissió de l’actual rebut es va fer
una minuciosa lectura de tots els comptadors, per això el consum que es va deixar de facturar ante
riorment ha aparegut ara. Contràriament a algunes afirmacions aparegudes en premsa, en cap cas
s’ha cobrat indegudament per aigua que no s’ha consumit; però és cert que a l’acu
mular-se en este rebut part de l’aigua consumida abans, en alguns casos s’ha passat al bloc següent de
facturació que és més car, provocant el cobrament d’unes quantitats indegudes.
Des de l’Ajuntament es revisaran tots els rebuts que pogueren ser erronis per a procedir a la
devolució de la part corresponent a les persones afectades.
D’altra banda, com ja vam informar en el BIM de gener, el Ple de l’Ajuntament del mes de novembre
va acordar fer lectures trimestrals dels comptadors per a evitar estos i altres problemes.
També es va informar en eixe BIM que es posaria al cobrament un rebut extraordinari correspo
nent a una part del cànon que cobra la Generalitat i que per error d’esta no s’hi havia inclòs. Este
rebut és el que ens ha arribat ara, que podem identificar perquè apareix el text: “diferencia canon
saneamiento Generalitat Valenciana 1º semestre 2007”. Este cànon sí que s’ha cobrat íntegrament en
l’últim rebut, la qual cosa contribuïx a crear la falsa sensació d’increment del preu de l’aigua.

BREUS

ACLARIMENTS SOBRE EL REBUT DE L’AIGUA

COM LLEGIR EL REBUT DE L’AIGUA:

D) = A PAGAR
C) = QUOTA SERVEI:
PER CADA BLOC CONSUM
AxB
6 Euros
TOTAL
(A X B) + IVA
B) = PREU DEL
PART CORRESPONENT
IVA APLICAT
METRE CÚBIC
A LA GENERALITAT
A CADA BLOC
DE CADA BLOC

Una part del rebut es cobra per l’Ajuntament i una d’altra correspon a un cànon que cobra la
Generalitat.
PART DE L’AJUNTAMENT: consta d’una quantitat fixa de 6 euros (quota de servei) més una
quantitat variable en funció de l’aigua consumida, que es dividix en tres blocs. En l’exemple:
6 + (3,08+6,16+3,09) = 18,33 8.
PART DE LA GENERALITAT (en groc): té una part fixa de 10,97 8 i una altra de variable que es
calcula multiplicant el consum total X 0,207 8. En el nostre exemple a la Generalitat li pagaríem:
10,97 8 + (113 X 0,207 8) = 34,36 8.
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A) = QUANTITAT
DE METRES CÚBICS
CONSUMITS
EN CADA BLOC
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FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE SALUT

E

l passat dia 22 d’abril l’alcalde, Toni
Gaspar, va mantindre una reunió
amb el director d’Atenció Primària del
Departament núm. 4 de Salut per a
tractar sobre les nombroses queixes
que el veïnat de Faura ha fet arribar
a l’Ajuntament sobre el funcionament
del Centre de Salut, (llista d’espera de
diversos dies per a una simple consul
ta, etc.). Pareix que la Conselleria de
Sanitat no es dóna per assabentada
d’estes queixes i considera que el fun
cionament és del tot correcte.
Hem de recordar que l’Ajuntament no té competències en matèria d’atenció sanitària, per
això seria convenient canalitzar totes les possibles queixes del mode més efectiu, omplint
els fulls oficials que existixen per a això i que ens facilitaran en el propi Centre de Salut.
D’esta manera la Conselleria de Sanitat tindria constància dels problemes reals existents.
Difícilment es busquen solucions a alguna cosa si abans no s’assumix que hi ha alguna cosa
per solucionar i així ho exigixen els usuaris.

ANIMALS DE COMPANYIA

E

BREUS

l passat 28 de gener, en el marc de les lleis que regulen la protecció i la tinença d’ani
mals de companyia, l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una proposta de l’Alcaldia
per a promoure una campanya de sensibilització entre els propietaris d’estos animals (fo
namentalment gossos) sobre els drets i obligacions que arreplega la Llei, en especial sobre
l’obligació de no embrutar la via pública, portar-los lligats i no crear molèsties al veïnat.
Tots podem entendre que no hem de permetre que els nostres animals de companyia es
convertisquen en una font de problemes i molèsties que acaben afectant les relacions en
tre veïns. Per això, la policia local ha iniciat una campanya informativa que inclou fotografies
de gossos que habitualment deambulen per la via pública o que deixen els excrements en
carrers i voreres.
En una primera fase estes fotos estan sent remeses als propietaris amb l’advertiment que
han de prendre les mesures correctives oportunes. Esperem que açò siga suficient perquè
prenguen consciència i no siga necessari arribar a aplicar les sancions previstes en la Llei.
L’Ajuntament també va aprovar fixar la quantia de les sancions en 150, 1.000 i 7.000 euros
per a les faltes lleus, greus i molt greus, respectivament. Recordem que la reiteració en les
faltes suposa passar-ne al grau superior.
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L

a huitena edició de la Volta a
Peu Vila de Faura, Memorial
Héctor Forner, tindrà lloc el dis
sabte 31 de maig.

BREUS

VIII VOLTA A PEU MEMORIAL HÉCTOR FORNER

La inscripció és gratuïta i es pot
fer a través de la pàgina web de
l’Ajuntament
www.faura.es

EL VII TORNEIG MANOLO SALVADOR

L

a setena edició del torneig de
futbol de Manolo Salvador
(El Paello) es farà els dies 31 de
maig i 1 de juny.
Enguany a més del C.F. Faura,
els equips participants són l’Al
menara F.B., el Vila-real CF, el
Llevant UD, el C.D. Castelló, el
Nules C.F., i l’Atlético Saguntino.
Les categories participants són
alevins i benjamins.

L

’alcalde i la regidora de Cultura es van reunir, el passat mes de febrer, amb els alumnes
de Faura de l’IES la Vall de Segó i recollir els suggeriments i les inquietuds de la pobla
ció més jove de la població per a detectar problemes locals i articular possibles solucions.
L’experiència va ser molt positiva i es repetirà l’any que ve. Una manera d’aproximar l’Ajun
tament als jóvens i que les seues inquietuds no caiguen en sac buit.
També l’alumnat de quart de primària del Col·legi Sant Vicent Ferrer va entrevistar Toni
Gaspar, al saló de plens, com si fora el programa “Tinc una pregunta per a vosté”.
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REUNIÓ AMB L’ALUMNAT DE L’IES I DEL COL·LEGI
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DIA DE LA BICI

D

ins del projecte d’Educació Vial
dels departaments d’Educació Fí
sica i Tecnologia de l’IES la Vall de Segó
i aprofitant la celebració del Dia de la
Bici, el passat 2 de març, els alumnes de
l’IES la Vall de Segó van fer una volta
ciclista per tots els municipis i entre
garen un manifest a cada alcalde, que
té com a finalitat involucrar a tots els
ajuntaments de les Valls per aconseguir
una xarxa de camins escolars segurs
que faciliten el desplaçament amb bici fins a l’institut amb unes condicions mínimes de
seguretat.

CURS
D’AUTOMAQUILLATGE

E

l curs d’automaquillatge impartit per
Laura Cortés ha estat un èxit. Les
21 alumnes han aprés a distingir el ma
quillatge de dia del de nit, a conéixer les
tonalitats adequades segons el color dels
ulls, del pèl, etc., saber traure’s el major
partit, conéixer els diferents tipus de
cosmètics del mercat, usar correctament
cada cosmètic i cada utensili i transfor
mar un maquillatge de dia en un de nit.
El curs d’automaquillatge forma part de
l’oferta de l’EPA com els cursos d’educació bàsica, d’anglés i de valencià que van començar
a principis d’any o del patchwork o el ioga que ho van fer a l’octubre de l’any passat.

CENTRE CULTURAL
EXCURSIONISTA
LA VALL DE SEGÓ

BREUS

E

l centre excursionista ens informa
de les activitats previstes per a
juny. Les reunions són tots els dijous a
les 20 h. en la seu del centre, c/ Cer
vantes – local de l’EPA.
DIA 	

ACTIVITAT

HORA

PAVELLÓ MULTIÚS

8.00 H

1 DE JUNY

SENDER LOCAL		

14 i 15 DE JUNY

PENYAGOLOSA	����������������
	���������������
PER DETERMINAR�

22 DE JUNY
SENDER LOCAL		
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LLOC D’EIXIDA

PAVELLÓ MULTIÚS
FAURA

8.00 H

E

l passat 20 d’abril Faura havia d’acollir la Trobada
d’Escoles en Valencià del Camp de Morvedre que
es va suspendre per la pluja. La cita serà el pròxim 7
de juny. El que si que es va poder fer va ser l’entre
ga dels X Premis Sambori Camp de Morvedre, amb
l’actuació “L’Assaig Animat”. Un correfoc i un concert
posaren el punt final.

Î

PAGAMENT DE FESTES

A

partir de l’1 de maig podeu pagar les festes
a Bancaixa, al compte dels festers, facilitant,
d’aquesta manera, el treball dels festers. Recor
dem que les quotes són voluntàries i estan fixa
des en 80 8 per casa i 15 8 per pensionista.
També recordem que el resguard de Bancai
xa o el paper segellat que vos faciliten els fes
ters serà necessari per als coets de la baixà i
qualsevol altre acte que necessite justificació de
col·laborador.

SISTEMA SMS

A

Î

AQUEST TELÈFON SOLS SEVEIX PER DONAR-SE
D’ALTA EN AQUEST SERVICI. NO SERVEIX PER
FER CONSULTES, NI A TRAVÉS DE MISSATGES NI
A TRAVÉS DE CRIDADES.

P

Î

er problemes aliens el bus de la marxa retarda l’ar
ribada a la nostra població. Només es solucionen,
s’informarà del dia i el lloc en què començarà el servei,
així com de l’horari.
La ruta serà Faura-Almenara-La Vall. A l’estiu, en comp
tes de tindre com a destinació final La Vall anirà als
barets de la platja de Moncofa. Cada dissabte, l’auto
bus farà cinc viatges, dos d’anada a les zones d’oci i
tres de tornada. Els jóvens interessats sols hauran de
pagar 1,5 8 per bitllet.

Î

ASSOCIACIÓ LLUITA
CONTRA EL CÀNCER

L

a Junta Local de Lluita contra
el Càncer ens comunica que
ha entregat a la Junta Provincial la
quantitat de 5.904,20 8 l’any 2007.
Aprofita des d’ací per agrair a totes
les col·laboradores que al llarg de
l’any contribuïxen amb la venda de loteries a la
recollida de fons. Aquest agraïment se fa extensiu
a tot el veïnat que col·labora loteria a loteria amb
aquesta causa.

RIFA SOLIDÀRIA

E

Î

l passat 8 de març es va celebrar el Dia Interna
cional de les Dones, amb una gran participació.
A més del sopar i el ball, es va fer una rifa, que
enguany comptà també amb la col·laboració dels
comerços del poble. Els 1.002,98 8 que es van re
captar, s’han ingressat al compte bancari de l’Asso
ciació Morvedre Acull que va nàixer per a afrontar
la problemàtica en què es veuen immersos els im
migrants de la nostra comarca.
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ls tradicionals mitjans de comunicació usats per
l’Ajuntament s’hi afegix el sistema d’informació
ciutadana via missatge al mò
bil que permet traslladar de
forma immediata qualsevol
informació d’interés municipal.
A més, té una vessant ecolò
gica, perquè evita l’ús massiu
de paper.
¿Què hem de fer?: enviar des
del mòbil el missatge ALTA
al 663937540, l’únic cost per
a la persona interessada és
l’enviament d’este primer mis
satge. Totes les informacions
que és reben posteriorment
són gratuïtes.

BUS DE LA MARXA

TINGUEU EN COMPTE

Î

7 DE JUNY TROBADA
ESCOLES EN VALENCIÀ
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PRESSUPOST MUNICIPAL ELS DINERS DE TOTS I TOTES

L’Ajuntament amb el futbol

E

ncetem en este BIM una nova
secció que ens acompanyarà
en les pròximes edicions. Una
secció amb què pretenem apro
par a tots i totes d’una manera
visual i resumida com gasta els
diners l’Ajuntament i per a què
es destinen. Un exercici més de
transparència per a la informa
ció i la reflexió de tot el veïnat.
Hui parlarem dels recursos de
dicats al futbol, el nostre esport
majoritari. Evidentment per eixa
raó és l’esport en què l’Ajun
tament dedica més recursos. I
tota esta ajuda s’afegeix al treball imprescindible que des del Club de Futbol Faura i la seua
escola de futbol, la direcció, els entrenadors, els jugadors, les famílies i tots els simpatitzants fan
possible la pràctica esportiva del futbol a les Valls en les nostres instal·lacions municipals des
dels anys 70.
El pròxim repte, com tots sabeu, la gespa artificial, que esperem tindre
el més prompte possible.
Ací teniu visualment com l’Ajuntament ajuda econòmicament aquesta activitat.
DESPESES D’INVERSIÓ 2004-2008
Euros
Il·luminació del camp de futbol…………………………………………… 78.300
Vestidors nous… ………………………………………………………… 89.400
Baret, caldera… ………………………………………………………… 15.000
Canvi xarxes de protecció… …………………………………………… 5.700
Aigües fora… …………………………………………………………… 6.000
Altres inversions menors… ……………………………………………… 15.700
210.100
DESPESES CORRENTS 2007
Personal (*)… …………………………………………………………… 13.450
Reparacions i manteniment camp de futbol……………………………… 9.700
Llum elèctrica camp (il·luminació)… …………………………………… 4.700
Treballs extraordinaris en el camp… …………………………………… 4.000
Subvencions directes al club……………………………………………… 2.940
34.790
(*) Part proporcional dedicada a llavors relacionades amb el futbol.
Inclou també la neteja i la seguretat social.
DESPESES CORRENTS 2004-2007
2007… …………… 35.850
2006… …………… 28.750
2005… …………… 24.320
2004… …………… 20.100
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GALERIA D’IMATGES

CARNESTOLTES a les escoles (7 de febrer de 2008)

ACTIVITATS
Dia del llibre
(23 d’abril de 2008)
BIM/FAURA • abril 2008
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GALERIA D’IMATGES

VOLTA CICLISTA
A LA COMUNITAT
VALENCIANA
(26 de febrer de 2008)

16

ACTES
de la SETMANA
DELS MAJORS
(abril de 2008)

Exposició “Guerreras
en tiempos de paz”
a l’escorxador.
Amb la col·laboració
de Cari Roig.
(5-març-2008)

GALERIA D’IMATGES

ACTES DEL DIA DE LA DONA 2008

Xarrada sobre
violència de gènere
(7-març-2008)
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Taller de sabons
(8-març-2008)

17

BIM/FAURA • abril 2008

CONSELLS MEDIAMBIENTALS
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’oferim uns senzills i fàcils consells domèstics per a reduir
l’impacte ambiental de les nostres tasques quotidianes. 
Reduïx la temperatura de l'aigua de la llavadora. Lla
vant a 40º C en compte de 60º C, estalviaràs un 30%
d'energia i la roba durarà mes.
No poses més detergent del necessari en la llavadora
o el rentaplats, no milloraràs el resultat del llavat i pro
vocaràs major impacte ambiental.
Instal·lant en les aixetes reguladores de cabal i aireja
dors, podem reduir fins a un 50% la quantitat d'aigua,
però en mesclar-la amb bambolles d’aire obtenim la
sensació de rebre la mateixa quantitat d’aigua.
Dutxant-nos consumim la meitat d'aigua que amb un
bany. Tria la dutxa, però això sí, no mantingues l'aixeta
oberta més temps del necessari.
Tancant l’aixeta mentre et llaves les dents estalviaràs
fins a 10 litres d’aigua per cada raspallada. Calcula tots
els litres que pots estalviar a l’any.
No regules el termòstat de l'aire condicionat per da
vall de 20º C. Cada grau menys suposa entre un 3 i
un 8% d'estalvi en el consum elèctric.
No utilitzes el vàter com a paperera; a més de mal
gastar aigua en dificultes la depuració.
Cada vegada que obris la porta del forn per compro
var l'estat del menjar, perds entre 25 i 50 graus de
temperatura.
Si has de canviar algun electrodomèstic, compra’l de
classe A. Un frigorífic d'este tipus en comparació d’un
de classe C estalviarà, al llarg de la seua vida útil, l'ener
gia equivalent al consum d'una família en 9 mesos.
Utilitza l'eixugadora únicament quan siga imprescindi
ble; el nostre clima permet usar quasi sempre l'ener
gia més neta: la solar.
Vigila les possibles fugues d'aigua comprovant que el
comptador no avança després d'un temps amb totes
les aixetes tancades. Si en descobrixes alguna reparala prompte, estalviaràs molta aigua i la teua economia
t'ho agrairà.
Reduïx l'ús de bosses d'usar i llençar de plàstic per a
les teues compres, utilitza cistelles, bosses de tela per
al pa, etc.
Classifica els fems i utilitza els contenidors de
reciclatge.
Inculca als teus fills la necessitat de reciclar i, sobretot,
educa’ls en el respecte al medi ambient.
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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.
• Recollida de trastos: Es trauran el tercer dijous de cada mes i es recolliran el divendres.
• 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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REPOBLACIÓ DE LA RODANA d

La jornada fou un èxit per la quantitat d’assistents

La il·lusió dels més menuts

Descobriment de dues plaques
dedicades al grup “La Tella”, i a
l’etnobotànic Joan Pellicer

Les bogeries
del grup
Volantins

