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FULL DE L’ALCALDE


PISCINES D’ESTIU
I PISCINES D’HIVERN

EL COS DE LA
POLICIA LOCAL

La piscina d’estiu ja està acabada.
Estem recollint tots els suggeriments
per millorar algunes coses l’any que
ve. Pel que ens comenteu crec que
la reforma ha estat del gust del veïnat. M’agradaria recordar que ha estat
l’obra de més envergadura que hem
fet i l’hem feta tota amb empreses de
Faura. També des d’ací la meua gratitud perquè han posat molt de la seua
part per poder veure acabades les
obres.

El pla d’acció de la policia local
va desenrotllant-se com estava previst. S’hi ha incorporat un quart agent.
Volguera aprofitar l’ocasió per trencar una llança a favor del treball de la
policia local. Han passat d’algutzirs a
gestionar-se com un cos modern. Seguirem treballant per la seguretat, incrementant-la, però seguint les regles,
sense pedaços. Ens costarà un poc
més però arribarem a bon port de
segur. Continue sentint comentaris sobre que fan o no els policies. A qui té
dubte del que fan els convide a acompanyar-los una jornada i de segur que
se sorprendran. Des d’ací demane el
respecte que s’hi mereixen, quan ajuden en una emergència o quan posen
una multa. Treballen per a tots i totes.

Continuem amb temes aquàtics,
molts torneu a demanar cobrir la piscina. Us dic el que vinc dient ja quatre
anys. Una piscina coberta per a Faura
o per a totes les Valls (com vulguem)
és insostenible. Hem de dedicar
70.000 o 80.000 euros del pressupost
a cobrir la diferència entre ingressos
i gastos. I per a cobrir eixa diferència
o pugem els impostos o llevem altres
coses que fem (llibres, vacunes, etc.),
o hem de pagar xifres impensables de
cursets o d’entrades. Evidentment si hi
ha canvis de tecnologia que fan que
açò siga més assumible ho replantejaríem, però ara per ara encara és complicat. No és qüestió de voler fer-ho
o no. És qüestió de ser responsables
amb els diners públics. Ja m’agradaria
que la Generalitat, per exemple, fóra
un poquet més responsable amb els
diners de tots i no gastara, com s’ha
gastat, més diners en un circuit de carreres que en instal·lacions sanitàries.

EL CENTRE DE SALUT
Un últim comentari, sobre el breu
dedicat al centre de salut en l’anterior
BIM. Denunciàvem que al Centre de
Salut les coses no funcionaven com
tocava. Però en cap moment la nostra intenció ha estat posar en dubte
la professionalitat i dedicació dels que
hi treballen allí, que posen de la seua
banda per suplir les deficiències amb
les que es veuen obligats a treballar.
Bon estiu i no s’acaloreu massa.
Toni Gaspar

Sessió del 14-04-08
•
•
•

S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre acceptació de la delegació per a contractar
les obres incloses en el PPOS.
S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre caducitat 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 d’Alcaldia d’incoació de l’expedient de resolució de l’alienació
de les parcel·les núm. 4 i 7 de la UE3.

Sessió del 28-04-08
•
•
•

•

S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre rebuts de la taxa d’aigua.
S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre creació d’una comissió revisora de les ordenances municipals.
Se desestima, per vuit vots en contra (els del PSPV-PSOE) i tres a favor (els del PP), la proposició
del PP sobre finançament territorial. I després, s’aprova la proposició modificada sobre finançament
territorial per vuit vots a favor (els del PSPV-PSOE) i tres en contra (els del PP).
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre construcció d’un nou centre escolar.

L’Ajuntament informa

ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 26-05-08
•
•
•
•
•

Sessió del 24-06-08
•

S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre sol·licitud al Consell de la Generalitat Valenciana de suspensió de la vigència de les normes subsidiàries de Faura d’acord amb l’article 102 de la
Llei 16/2005, de 30 de desembre, urbanística valenciana i amb l’informe de l’arquitecte municipal.

Sessió del 30-06-2008
•
•
•
•

S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre l’exp. 1/2008 de modificació de crèdits.
S’aprova, per vuit vots a favor (els del PSPV-PSOE) i tres en contra (els del PP), la proposició d’Alcaldia sobre el Teatre Romà de Sagunt.
S’aprova, per vuit vots a favor (els del PSPV-PSOE) i tres en contra (els del PP), la proposició d’Alcaldia sobre adhesió a la moció aprovada per l’Ajuntament d’Algímia d’Alfara sobre la planta de
residus.
S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre petició de convocatòria del consorci del metre cúbic.
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•

S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre aprovació de la modificació de l’ordenança
reguladora de la taxa per la prestació del servei o l’activitat administrativa de cases de bany, dutxes,
piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.
S’aprova, amb deu vots a favor i una abstenció, la de J.E. Ferrer, la proposició d’Alcaldia sobre caducitat de l’expedient de resolució de l’alienació de la parcel·la núm. 1 de la UE3.
S’aprova, amb deu vots a favor i una abstenció, la de J.E. Ferrer, la proposició d’Alcaldia sobre incoació de nou expedient de resolució de l’alienació de la parcel·la núm. 1 de la UE3.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PP sobre compra d’uns mans lliures per al cotxe de la
policia local.
Se desestima, per vuit vots en contra (els del PSPV-PSOE) i tres a favor (els del PP), la proposició
del PP sobre adhesió a la plataforma d’alcaldes per a l’aigua.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre adopció de compromisos per a pal·liar
la inseguretat al medi rural.
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•
•
•
•
•
•
•
•

S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre avanç d’inversions municipals 2009 (piscines
municipals).
S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre creació del cos de policia local.
S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre conveni amb Serveis Socials Penitenciaris de
València.
S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre festes escolars 2009.
S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre aprovació definitiva del Pla de reforma
interior. 
S’aprova, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre l’acceptació de tramitació de programes d’actuació integrada sobre el sol industrial davant l’inminent entrada del PGOU en la Comissió Territo
rial d’Urbanisme.
S’aprova, per unanimitat, la proposició conjunta del PP i el PSPV-PSOE de retolació d’un carrer en
memòria d’una víctima del terrorisme.
S’aprova, per vuit vots a favor (els del PSPV-PSOE) i tres abstencions (les del PP), la proposició del
PSPV-PSOE sobre suport a la plataforma comarcal a favor d’una aplicació correcta de la llei de
dependència.

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

Sessió del 07-04-08
•
•

L’Ajuntament informa

•
•
•
•
•

Sessió del 28-04-08
•

•

S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a F. González, exp. 26/08, al carrer doctor Palanca, 12; a V. Pedrós, exp. 19/08, al carrer Santa Bàrbara, 78; a M. Pérez, exp. 22/08, al carrer Joaquín
Rodrigo (accés B. Ibáñez, 21); a F. Carreño, exp. 24/08, al carrer Muralla, 13; a V. Fabri, exp. 25/08, al
carrer Colom, 24.
S’acorda fer les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local els dimarts a les 21h, excepte la
setmana que hi haja Ple ordinari, que es farà el dilluns a les 20h.

Sessió del 26-05-08
•

•



S’acorda concedir la llicència urbanística següent: a C. Escobar, exp. 21/08, a la plaça Dr. Fleming, 9.
S’acorda concedir la pròrroga de les llicències d’obres següents: a V. Soriano, exp. 86/2007, als carrers
Pizarro, 9 d’Octubre i ronda Rodana; a Sierra Turia S.L., exp. 6/07, al carrer Major, 81, 83 i 85.
S’acorda donar suport a Roberto Gorris per participar en la Marató Internacional de Madrid amb el
patrocini de la roba amb el rètol www.faura.es.
S’acorda sol·licitar al Ministeri de l’Interior fer xarrades sobre seguretat ciutadana a les associacions
de veïns, empresaris, etc.
S’acorda fer una rampa d’accés per als minusvàlids a la vorera del carrer Andrés Piñó, 15.
S’acorda sol·licitar als grafiters un esquema per a pintar els transformadors que hi ha al poble.
S’acorda aprovar diferents mesures per les incidències en els rebuts de l’aigua.

S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a A. I. Esteve, exp. 8/08, al carrer Rubau, 6; a
T. Cantín, exp. 27/08, al carrer Major, 95; a J. Martinez, exp. 29/08, a la ronda Diputació, 5; a M.A. Pons,
exp. 01/08, al carrer Barranc, 2; a A. Almenar, exp. 41/08, al carrer Esports; a J.V. Escobí, exp. 28/08,
al carrer Santa Bárbara, 1; a R.V. Pedrós, exp. 30/08, al carrer Pizarro, 14; a la mercantil Promocions
Teroster, S.L., exp. 23/08, al carrer Miguel de Cervantes, 37 cantó amb el carrer Sagunt; i a Urbanizaciones Quartell, S.L., exp. 96 bis/07. Així mateix, s’aproven les liquidacions de l’ICOI corresponents.
També s’acorda concedir a Nueva Faura de Inversiones, S.L., i Residencial Noventa, S.L., U.T.E., el
canvi en la titularitat de la llicència amb núm. d’exp. 129/07, que fins en aquest moment corresponia
a Nueva Faura de Inversiones, S.L., i Residencial Noventa, S.L.
S’acorda, concedir al Col·legi Sant Vicent Ferrer una ajuda per a la III Trobada del Projecte:
“Conta’m un conte”.

• S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a P. Granell, exp. 43/08, al carrer Major, 91; a

•
•
•
•
•
•
•
•
•

P. Camarelles, exp. 44/08, al carrer Major, 89; a J. Colas, exp. 32/08, al carrer Mariano Benlliure, 27; a
A. Tortonda, exp. 47/08, al carrer de Dalt, 6; a Mª P. Gil, exp. 45/08, al carrer València, 3; a J.A. Chaves,
exp. 31/08, al carrer Sagrada Família, 7; a A. Pérez, exp. 36/08, al carrer Major, 43; a G. Salvador, exp.
37/08, al carrer Colón, 22; a P. Murria, exp. 46/08, al carrer Joan Garcés, 19; a N. Gorris, exp. 48/08,
al carrer Mestre Giner, 25; a F. Queralt, exp. 49/08, al carrer Mariano Benlliure, 4; a E. Martínez, exp.
51/08, al carrer Andrés Piñó, 1; a M. i M. Llanes, exp. 52/08, al carrer Canaleta, 28; a J. Carrascosa, exp.
53/08, al carrer Plus Ultra, 5; a D. Pérez, exp. 54/08, al carrer Major, 47; a la comunitat de veïns del
carrer Mar 35, exp. 50/08, al carrer Mar, 35; a I. Santa Justina, exp. 34/08, al carrrer Santa Bàrbara, 28;
a J. Terol, exp. 35/08, al carrer Santa Bàrbara, 38; a F.J. Navarro, exp. 38/08, al carrer Canaleta, 20; a E.
Parra, exp. 39/08, al carrer Santa Bàrbara, 76-5; i a GAMECA, S.L., exp. 85/06, a les parcel·les 94 i 95
del polígon 2.
S’acorda concedir a CAPELIOVINE PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES S.L., una pròrroga
per a iniciar l’execució de les obres al carrer Glorieta i ronda Diputació.
S’acorda concedir a J.J. Ponz, exp. 65/06, una pròrroga per a finalitzar les obres.
S’acorda que la seu de la Xarxa Amics siga el centre de l’EPA i, que es concentren en eixa seu els
serveis socials municipals i de la Mancomunitat.
S’acorda iniciar l’expedient per a fer una borsa de treball del personal de neteja per a cobrir temporalment les necessitats del servei.
S’acorda resoldre el contracte d’arrendament del bar del Parc de la Canaleta, i iniciar l’expedient per
a un nou arrendament.
S’acorda aprovar les normes d’ús de la sala d’estudi de la biblioteca municipal en horari nocturn.
S’acorda que les sessions deliberatòries de la Junta de Govern Local es facen a les 20 h de l’últim
dilluns de cada mes, tret del mes d’agost per vacances, i que, les no deliberatòries, es facen cada
dimarts a les 20 h.
S’acorda denegar la sol·licitud per l’activitat de paintball a la Rodana.
S’acorda agrair a Carmen Calpe i a Xelo Domínguez, els anys de dedicació en la direcció del Col·
legi Públic Sant Vicent Ferrer i de l’IES la Vall de Segó, respectivament.

L’Ajuntament informa

Sessió del 24-06-08

Sessió del 30-06-08
•

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
•
•
•
•

•
•
•

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, 15, 20, 22, 23 i 26 de maig, i 11, 19 i 23 de juny,
d’imposició de sancions de trànsit en els exp. 30/07, 8, 11, 4, 43, 47, 51, 18, 16, 21, 25, 22/08, 30, 42,
37/08, 47, 34, 36, 41, 71 i 73/08, respectivament.
Les de 13 de març, 4 d’abril, 8, 21 i 30 de maig, de concessió de les llicències d’ocupació núm. 265 a
274, 275 a 276, 343 a 344, 53-4-14, 13, 345 a 350, 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.
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•
•

S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a N. Guillem, exp. 55/08, al carrer Mestre
Giner, 25.
S’acorden diferents convenis amb propietaris dins del pla de voreres i tancaments de solars.
S’acorda delegar en l’AMPA l’adquisició dels llibres de text de primària curs 2008-2009.
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L’Ajuntament informa

•

Les d’1 d’abril, 6 de maig i 7 de juny, de concessió de llicència d’establiment, d’obertura i funcionament de l’activitat de garatge en el carrer Rubau núm 2; de funcionament de l’activitat clínica podològica al carrer Joan Garcés, núm. 7; de les activitats de distribució de roba, i oficina postal, al carrer
València, 3-B, Cervantes, 43-B, respectivament.

•

Les d’1, 2 , 3 i 18 d’abril, 24 d’abril, i 7 i 8 de maig, de concessió de passos de vehicles als carrers
Rubau, núm 2, 9 d’Octubre, núm. 30, Mar, núm 10, Colom, núm. 16, Cervantes, núm. 37, Cervantes,
núm. 13 i 9 d’Octubre, 26, respectivament.

•

La de 2 d’abril, sol·licitant a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació una ajuda per a l’execució
de l’obra “Millora permanent del camí de La Rodana”.

•

Les de 7 i 24 d’abril, de denegació d’indemnització.

•

La de 14 d’abril, aprovant el projecte tècnic de “Millora dels accessos al poliesportiu municipal” i
sol·licitant a la Conselleria de Benestar Social una ajuda per a l’execució del projecte.

•

La de 14 d’abril, sol·licitant la substitució de l’obra inclosa en el PAU 2008, per l’obra “Actuacions
urbanístiques en el poliesportiu municipal”.

•

Les de 15 d’abril, i 22 i 23 de maig, d’aprovació de les liquidacions de plus vàlues núm. 2, 3 i 4,
respectivament.

•

La de 18 d’abril, de denegació d’un pas de vehicles al carrer Sant Joan núm. 7.

•

La de 7 de maig, d’aprovació de les bases reguladores dels concursos per a la constitució i gestió d’una
borsa de treball de monitors per a l’escola d’estiu i de col·laboradors d’activitats socioculturals.

•

La de 14 de maig, de compromís de finançament del 25% del projecte “Restauració de la séquia de
Faura”.

•

La de 19 de maig, de no-adjudicació de la plaça vacant d’autoturisme.

•

La de 19 de maig, de denegació de la reconversió de la llicència d’autoturisme a taxi.

•

La de 30 de maig, de sol·licitud d’una subvenció per a fer l’estudi “Llogarets”.

•

La de 9 de juny, d’aprovació de la relació provisional d’admesos i exclosos en el concurs per a la
constitució d’una borsa de treball de monitors per a l’escola d’estiu de l’Ajuntament de Faura.

•

La de 16 de juny, d’aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos en el concurs per a la
constitució d’una borsa de treball de monitors per a l’escola d’estiu de l’Ajuntament de Faura, i de
nomenament del tribunal qualificador.

•

La de 20 de juny, d’aprovació de la borsa de treball de monitors per a l’escola d’estiu de Faura.

ÒRGANS CONSULTIUS
•
•

Audiència pública del 13-5-08 sobre les obres previstes de substitució de l’aigua potable al carrer
Sant Joan.
Audiència pública del 3-6-08 amb els bars del poble per a tractar sobre les normes d’ocupació de la
via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
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¿SONA LA DIPU?

I
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magineu per un moment que us concediren una subvenció per a
adquirir qualsevol cosa, per exemple maquinària, un vehicle o un local
on iniciar un negoci. Continueu imaginant que transcorren uns mesos
i que els diners de la subvenció no arriben però que heu de fer front
regularment als pagaments ajornats. Açò seria un greu problema; però podria ser
molt pitjor i donar-se el cas de passar un any, dos o més sense rebre els diners de la
subvenció; s’hauria convertit llavors en un malson. Doncs bé, este malson no és més
que la trista realitat que patixen molts ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb
les ajudes i subvencions concedides per la Generalitat i la Diputació de València. A
data 31 de desembre del 2007, el deute d’eixes dues institucions amb Faura era de
quasi 600.000 euros. Diners que en molts casos ha hagut d’avançar l’Ajuntament
per a fer front al pagament a contractistes, nòmines de personal, etc, minvant així
la capacitat d’emprendre nous projectes. Pareix que els diners només arriben amb
frescor per a aquells esdeveniments que permeten lluir-se en la foto o davant de les
càmeres de Canal 9.
En el Ple de l’Ajuntament del passat mes d’abril, el grup municipal del PP va
presentar una proposta sobre millora del finançament autonòmic. Per descomptat
este és un tema important i estan en el seu perfecte dret de plantejar-ho, però la
veritat és que el Govern Central ja està treballant en un nou model de finançament
amb totes les comunitats autònomes; per això creiem que haurien de preocuparse un poc més pel finançament dels municipis per part de Generalitat i Diputació,
perquè a més del deute que ja hem comentat, els hem de recordar que continuem
sent l’única Comunitat de tot l’Estat que no té un fons de cooperació municipal que
permeta el repartiment d’ajudes d’una manera equitativa i amb uns criteris clars.
En l’anterior BIM l’escrit del PP mostrava la seua satisfacció per les suposades
facilitats que els plans de la Diputació (“Sona la Dipu”) portaran per a la instal·lació
de gespa artificial en camps de futbol, que permetrà que pobles com Faura puguen
assumir esta inversió. Doncs bé, la realitat pareix que no és tan bonica com ens
deien. El cost d’instal·lació de 400.000 euros pressupostat per algunes empreses,
passa a ser de 600.000 en el projecte de la Diputació, és a dir, augmenta en
un 50%, eliminant així part dels avantatges que ens anunciaven i desbaratant de
pas els comptes que ens feia el PP. Per descomptat que no pretenem acusar els
regidors del PP de Faura de faltar a la veritat, però sí que hem de manifestar que la
informació que ens van oferir no era correcta, i sobretot que en els plans “Sona la
Dipu” alguna cosa no sona bé.
De totes les maneres no perdem l’esperança que la Diputació acabe rectificant
i el seu pressupost s’ajuste al de les empreses del sector. Ens alegraria enormement
que l’escrit del PP tinguera raó; per esta vegada segur que sí.

GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)

GRUP SOCIALISTA DE FAURA
www.pspv-psoe.net/faura
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GRUPS MUNICIPALS

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (PP)

ESPAÑA

E

stado del SO de Europa, que comprende una parte continental, en la península Ibérica,
y otra insular constituida por los archipiélagos de las Baleares y de las Canarias. Limita
al N con el mar Cantábrico, Francia y Andorra; al E con el mar Mediterráneo; al S con
el mar Mediterráneo, Gibraltar y el Océano Atlántico; y al O con Portugal y el Océano
Atlántico.
La descripció, hi ha dos pagines més, és textual d’un diccionari com el que
qualsevol puga tindre a casa. Aquesta introducció no intenta ser una lliçó de geografia.
Ve a col·lació d’una data, diumenge 29 de juny del 2008. Dia en què l’equip nacional
de futbol guanya l’Eurocopa.
De sobte tot el que fins a uns dies abans era vist com un acte de feixisme com
traure la bandera, cridar viva Espanya, etc., passa a ser una explosió de patriotisme, i
el que no s’adherix a això, considerat un antipatriota.
És més fàcil que tot açò. Senzillament podem dir que la gran majoria sentim els
colors de la bandera que són roig i groc quan es juga al futbol, tant si es guanya com
si es perd, i que són roig i groc quan està penjada en un pal. I la selecció s’anomena
Espanya quan és l’equip de futbol i també s’anomena Espanya quan es parla del
nostre país. Pareix que el que és normal, comença a ser normal.
En un altre orde de coses passem com sempre a les proposicions que presentem
per mesos. A l’abril-08 tenim una proposició sobre finançament autonòmic, el
secretari llig la proposició i per la seua banda el PSPV presenta una esmena a la
mateixa. L’esmena es vota i s’aprova per 8 a favor i 3 en contra. I açò ens deixa dues
opcions. Una és retirar la proposició i l’altra votar-la en contra. Optem per la votació
en contra perquè en realitat la nostra proposició amb tots els canvis aprovats, en
l’esmena, estava totalment desvirtuada. Que s’hauria d’haver fet, al nostre entendre?.
No utilitzar el “rodillo” i deixar la nostra proposició tal com estava votant-la a favor,
en contra o amb l’abstenció i presentar una altra per part del PSPV amb els acords
que van plantejar en l’esmena i votar-la igual que l’anterior. Fer-ho eixí és qüestió
d’estils.
Al maig-08 hem ficat 2 proposicions. La primera sobre la compra d’un mans
lliures per al cotxe de la policia local. Per unanimitat. I la segona sobre l’adhesió a
la Plataforma d’alcaldes per l’Aigua rebutjada per 3 a favor i 8 en contra. Aquest
mes el PSPV presenta una proposició sobre adopció de compromisos per a pal·liar
la inseguretat en el medi rural. L’aprovem per unanimitat, només volíem ressenyar
que en el ple del 17-12-2007, cinc mesos abans, nosaltres presentem una proposició
sobre seguretat i es va desestimar amb els vots en contra del PSPV.
Ja un últim apunt sobre la taula comparativa en el full del PSPV del BIM de
gener-08. Tots estem en el mateix vaixell i notem que a data de hui les xifres han
canviat prou.
www.myblog.es/ppfaura
					



GRUP POPULAR DE FAURA

D

urant les últimes setmanes algunes persones hem rebut la visita d’un agent
comercial que en el seu afany de vendre un
determinat producte, no ha dubtat a abocar
falsedats sobre la qualitat de l’aigua potable de
Faura.
Davant d’aquesta situació, des de l’Ajuntament
hem de desmentir totalment les afirmacions d’esta persona.
La qualitat de l’aigua de consum humà es troba regulada pel Reial Decret 140/2003. Tal
com hi establix, al nostre poble hi ha un doble
control de la qualitat sanitària de l’aigua, d’una
banda, hi ha un autocontrol que consisteix en
la realització, per part d’un laboratori especialitzat contractat per l’Ajuntament, d’unes anàlisis amb la periodicitat i paràmetres establits al Reial Decret. D’altra banda, hi ha una vigilància i supervisió de la Conselleria de Medi Ambient.
Aquests controls es fan tant al dipòsit de capçalera com a la xarxa de distribució i a la font
d’osmosi. Podem assegurar que tots els resultats s’ajusten a les exigències d’aquesta normativa, excepte la concentració de nitrats i sulfats de l’aigua de la xarxa (de l’aixeta), cosa ja
sabuda per tots i que va motivar al seu dia la construcció de la font d’osmosi.
Per tant, reiterem que l’aigua potable de Faura és perfectament apta per al consum
humà i complix amb la normativa que regula la seua qualitat sanitària.
També volem recordar, que és recomanable que l’aigua de l’aixeta no la consumisquen les
dones embarassades, ni s’use per a la preparació d’aliments per a nadons per l’alt contingut
en nitrats.
Podeu consultar els resultats analítics d’enguany a la pàgina web www.faura.es

BREUS

Qualitat de l’aigua

Obres carrer Sant Joan
ins del pla de millora de la xarxa d’aigües potables de Faura, pròximament en
començarà la substitució al carrer Sant Joan.
Aprofitant aquesta circumstància es pretén
reorganitzar aquest carrer, buscant al mateix
temps la millora de l’ús de la via pública i posar solució al problema que causen les arrels
de l’arbratge existent en aquest carrer. Per
aquest motiu, el passat dia 13 de maig, es va
fer a l’Ajuntament una audiència pública amb
el veïnat afectat que va decidir el tipus d’ac
tuació que desitjaven per al carrer.
Encara que les intencions de l’Ajuntament eren
iniciar i finalitzar les obres abans del començament de les festes, açò no podrà ser possible
ja que el projecte de reorganització requerix
l’aprovació de la Diputació, cosa que provoca una certa demora. Així, doncs, previsiblement
haurem d’esperar fins a setembre per a poder veure l’inici de les millores anunciades.

BIM/FAURA • juliol 2008

D



BIM/FAURA • juliol 2008

Mesures contra la desocupació

T

ots els anys per ara es posen en marxa distints mecanismes per a intentar minimitzar
els efectes de l’increment de la desocupació durant l’estiu. Des de fa unes quantes
setmanes, una vegada fetes les corresponents baremacions, estan funcionant les borses de
treball de l’INEM (50 persones) i de l’EMCORP (10 persones). Així mateix, es troba en
funcionament LA RODA, que com sabeu no exigix cap baremació i està oberta a tots els
majors de 16 anys. Per a enguany caldria destacar que l’Ajuntament de Faura, en el Ple del
dia 30 de juny va acordar augmentar en 30.000 euros la dotació de la partida pressupostària destinada a LA RODA, a fi de poder augmentar els jornals oferits.
D’altra banda, pròximament s’obrirà el termini per a inscriure’s en la borsa de treball de
personal de neteja per a cobrir temporalment les necessitats d’aquest servei (tindreu puntual informació als taulers d’anuncis, la web i via missatge sms).

BREUS

Estacionament de camions

10

E

l passat mes de
maig entrà en
vigor l’acord sobre
la regulació d’esta
cionament de vehicles pesats.
La competència per
a l’ordenació del
trànsit en les vies
urbanes, així com la
vigilància, denúncia
i sanció correspon
a l’Ajuntament, de
conformitat amb el que disposa l’article 25.2b) de la Llei 71/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, en relació amb els articles 7, 19.3, 68 i 79 del Text articulat de
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, de 2 de març de 1990.
Eixa competència s’exerceix per l’Alcaldia, d’acord amb la reunió amb tots els afectats i l’acord del Ple de febrer, ESTÀ PROHIBIT L’ESTACIONAMENT DE
CAMIONS EN LES VIES URBANES DEL MUNICIPI, excepte en les zones
tolerades situades a les rondes Diputació i Rodana. Als conductors afectats se’ls ha facilitat
una autorització d’estacionament que ha d’estar sempre en un lloc visible al camió.

H

an començat les accions encaminades a la millora de
les voreres i del tancament de solars que s’executen
progressivament per illes de cases. L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb tots els afectats per aquestes mesures facilitant al màxim les gestions per millorar com més
prompte millor la imatge del nostre poble, alhora que es
millora la qualitat de vida. A tots els afectats se’ls ha oferit
la possibilitat que l’Ajuntament execute les obres, a càrrec
del propietari, per a evitar gestions innecessàries i abaratir
costos.

Grafits

BREUS

Millora de les voreres
i dels solars

S

’ha posat en marxa una experiència pionera de
decoració d’espais públics amb grafits.
Amb la col·laboració de dos mestres grafiters del
poble, Héctor Cayo i Javier Ferrer, hem encetat un
projecte de redecoració, adequació i millora d’espais
públics, amb composicions fetes amb la tècnica del
grafit, començant pels transformadors d’Iberdrola
amb la intenció d’ampliar l’experiència amb la inclusió
de llocs fins ara degradats. Hem cregut positiu usar i
promoure la cultura urbana del grafit per ensenyar a tothom que va més enllà d’embrutar
parets.
A la zona del barranc de la Canaleta s’hi poden veure vertaderes obres d’art, en l’única paret municipal on estava permés fins ara fer grafits. Dins del projecte d’aproximació d’aquest
art urbà s’està estudiant la possibilitat d’habilitar més parets.

D

ins del Programa Anual de Desratització i Desinfecció que té contractat l’Ajuntament
per a espais públics, instal·lacions i edificis públics, al llarg de l’últim mes, s’ha fet el
tractament específic del clavegueram. Aquest tractament és el més intensiu, però s’hi continuen fent els tractaments parcials, donat que hi ha zones del poble on les panderoles i les
rates s’hi reprodueixen més fàcilment per la composició del terreny.
Sembla que han donat resultat; però de totes formes demanem la col·laboració del veïnat
perquè avise l’Ajuntament només detecte un focus de panderoles, perquè cridem a l’empresa que fa el tractament.
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Tractament contra les panderoles
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Escola d’estiu

A

mb l’estiu arriba un bon moment per
fer un canvi en les rutines del dia a dia,
de canviar els llibres per activitats lúdiques,
esportives i refrescants. Des de fa 13 anys,
l’escola d’estiu és una de les activitats més
esperades pels xiquets i xiquetes ja que els
hi ofereix una forma diferent de passar les
vacances durant el mes de juliol.
La filosofia d’enguany és el respecte pel
medi ambient i la importància del reciclatge, cap on s’hi han encaminat les activitats.
Una excursió mediambiental a la Rodana i al bosc mediterrani que han aprés quines són
les espècies autòctones, la importància de conservar el nostre entorn més pròxim i de reciclar. També han visitat el Centre d’Educació Ambiental de Sagunt, que oferix activitats que
ensenyen els valors de protecció i millora del medi ambient i l’ús sostenible dels recursos
naturals.
Han aprés jocs tradicionals valencians que els han ensenyat alguns dels iaios del poble. Jocs
que durant molt de temps s’han jugat al carrer i a les places dels nostres pobles com les
birles, el set i mig, el canut, la petanca, les boletes, traure xapes, etc, i que a poc a poc van
desapareixent en detriment de les videoconsoles i la televisió. Jocs que requerien habilitat
i enginy; tot es reciclava, tot s’usava, des de pals de fusta, pinyols d’albercocs o xapes de
botelles.
A més de les activitats programades pels monitors, amb la maleta didàctica “Nosaltres, els
déus” que oferix el Museu de Prehistòria han descobert els déus del món clàssic a través
de jocs, exposicions i tallers.

CENTRE CULTURAL
EXCURSIONISTA
LA VALL DE SEGÓ

E

BREUS

l centre excursionista ens informa de
les pròximes activitats previstes. Les
reunions es faran en la seu del centre al
carrer Cervantes, els dies: 30 de juliol, 7
d’agost, 11 i 24 de setembre, a les 22 h.
En la foto podeu veure a Olimpia i Sandra
membres del Centre Excursionista, a
l’Himalaya (Primavera, 2008).
DIA 	
1 D’AGOST
10 D’AGOST
13 D’AGOST
22 A 27 D’AGOST
14 DE SETEMBRE
28 DE SETEMBRE
9 A 12 D´OCTUBRE
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ACTIVITAT

LLOC D’EIXIDA

HORA

IV MARXA NOCTURNA A LA CREU
PARC CANALETA
22 H.
SERRA
���������������
D´ESPADÀ - CASTELL
�� ���������������������������
DE CASTRO
���������
RONDA DE FAURA
������
��7 H.
��
EIXIDA
��������������������������������������
NOCTURNA. “PASSEGEM PEL TERME”
�����������������������������
PLAÇA AJUNTAMENT
EN ACABAR
EL CONCERT
RUTA PIRINENCA. “LA PORTA DEL CEL”
PER DETERMINAR
PER DETERMINAR
BARRANCS DE LA MOSQUERA I D´ALMANSOR
RONDA DE FAURA
7´30 H.
SERRA CALDERONA
RONDA DE FAURA
7´30 H.
SERRA
��������������
NEVADA: MULHACEN
�����������������������������������������������
I VELETA
PER
�����������������������������
DETERMINAR
PER DETERMINAR

Normes per a l’ús de la zona d’acampada i els paellers

R

esulta evident que per a
gaudir plenament de les zones d’esplai existents al nostre
poble és necessari que siguem
respectuosos amb les instal·
lacions i amb la resta d’usuaris,
però també que sapiem complir amb unes mínimes normes
de comportament perquè tots
puguem fer ús d’estes zones en
unes correctes condicions de
manteniment i neteja, així com
assegurar que tots disposem
de les mateixes opor tunitats
d’usar-les. Per tot això, volem
recordar diverses normes d’algunes d’aquestes zones, en concret dels paellers i la zona
d’acampada.

BREUS

PARC DE LA RODANA

• No abandoneu fems i deixalles sobre les taules o el sòl, i molt menys pels
voltants. En uns pocs minuts, entre tots, es poden arreplegar i dipositar en els
contenidors de fem; segur que en la vostra pròxima visita agraireu trobar-ho
net.
• Respecteu les instal·lacions com si fóra la vostra casa, al cap i a la fi també ho
és, i a més heu contribuït a pagar-les.
• Recordeu que no està permesa l'entrada de gossos en estes instal·lacions.

• La reserva de taules i paellers es farà el mateix dia que vagen a usar-se, una
vegada s’òbriguen les instal·lacions. No es respectaran les reserves fetes incomplint aquestes condicions.
• L'accés de vehicles a l'inte
rior de la zona d'acampada ha
de fer-se a una velocitat mínima
i extremant les precaucions.
• No està permés l'accés a l'interior de les instal·lacions quan
es troben tancades.
No dubteu a fer-nos saber qualsevol suggeriment que cregueu
que puga millorar l’ús d’estes
instal·lacions.
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• Només es pot fer foc en les zones habilitades per a això i en dies que el
PREVIFOC no ho prohibisca. L'incompliment d'aquesta norma pot suposar un
greu risc, per això se sancionarà amb el màxim rigor.
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La SJMF al Certament “Ciutat de València”
(6 de juliol)

Més de 500 atletes
participaren a la 8a
edició de la Volta a Peu
Vila de Faura
“Memorial Héctor Forner”
(31 de maig)
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Campanya
viu l’estiu a Faura

GALERIA D’IMATGES

Àlvaro guanya la
I Copa d’Escala i Corda
President de la
Diputació de València
(4 de juliol)
L’equip d’alevins de Faura
arriba a la final del VII Torneig
Manolo Salvador (31 de maig i 1 de juny)

VIU L’ESTIU A FAURA:
I Cicle de Música
Valenciana i de Cambra
Vicent Garcés
(juny i juliol)

Î

T

ant a l’últim BIM com per mitjà de la web
us hem anat informant de l’imminent funcionament del “bus de la marxa”. Doncs bé,
quan ja tot estava negociat i el servei a punt
de donar començament, l’Ajuntament de la
Vall d’Uixó ha donat marxa arrere en l’inicialment acordat, trencant així totes les previsions
i bones intencions perquè ja aquest estiu els
nostres jóvens disposaren d’un mitjà de transport més segur per als desplaçaments a les
zones d’oci.
Darrere d’aquest contratemps s’han emprés nous contactes amb els Ajuntaments
d’Almenara i Moncofa a fi d’aconseguir que el
“bus de la marxa” arribe a Les Valls.

Festes

Î

U

Agència AMICS

F

Î

aura comptarà amb una Agència de Me
diació per a la Integració i la Convivència
Social (AMICS), que oferirà informació, me
diació, assessorament i orientació al col·lectiu
immigrant. Estarà situada a l’edifici de l’EPA, on
també es traslladaran la resta dels serveis so
cials municipals i de la Mancomunitat.

Empadronats (a partir de 15 anys)
36 8
Empadronats (fins a 15 anys)
28 8
No empadronats
72 8
• 	 No transferible.
• 	 La validesa és d’un any.
• 	 Serveix per a totes les instal·lacions
esportives, inclosa la piscina
(no inclou els cursets).
• 	 Se paga en qualsevol entitat bancària al
compte corrent de l’Ajuntament.
• 	 S’ha de portar una foto de carnet.

Î

Bar de la Canaleta

L

’Ajuntament ha acordat iniciar els tràmits
necessaris per a l’arrendament del bar de
la Canaleta, per aquest motiu s’elaboraran unes
bases que arrepleguen les condicions a complir,
així com les obligacions i drets dels que desitgen
accedir a la gestió d’aquest servei.
Pròximament es donaran a conéixer estes condicions i s’informarà dels terminis previstos per
a la presentació de sol·licituds per part de totes
les persones interessades (tindreu puntual informació als taulers d’anuncis, la web i via missatge
sms).

Î

Conveni amb
Serveis Socials
Penitenciaris de València

L

’Ajuntament firmarà un conveni amb la Direcció General d’Institucions Penitenciàries
de València per tal que es puguen complir a
Faura les penes de treballs en benefici de la
comunitat que s’imposen a veïns i veïnes del
nostre poble. Aquests treballs consisteixen en
una pena privativa de drets que obliga les persones penades a prestar la seua col·laboració
no retribuïda en activitats d’utilitat pública.
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s recordem que podeu pagar les festes en
Bancaixa, al compte dels festers. Les quotes estan fixades en 80 8 per casa i 15 8 per
pensionista, encara que és costum el pagament
per la immensa majoria dels nostres veïns,
aquestes són voluntàries.
L’any passat des d’aquestes mateixes pàgines
féiem una crida a la col·laboració i participació
responsable en les festes, especialment en actes
com el repartiment de carn i de coets, evitant
els abusos. Afortunadament la resposta va ser
magnífica, el que va permetre augmentar considerablement la quantitat de coets a repartir a
cada participant o que el repartiment de carn
transcorreguera sense el més mínim problema.
Esperem que enguany la resposta siga igualment positiva i poder així millorar any rere any.

Î

CARNET ESPORTIU

TINGUEU EN COMPTE

Bus de la marxa

15
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L’oferta dels cursets
va dirigida a tots
els col·lectius

Festa fi de curs
(20 de juny)

GALERIA D’IMATGES

Exposició
“Joan Miró vist pels xiquets
i xiquetes d’infantil”
(17 de juny)

Audició de l’Escola de Música Joan Garcés (28 i 29 de juny)
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GALERIA D’IMATGES

TROBADA
D’ESCOLES
EN  VALENCIÀ
(7 de juny)

BIM/FAURA • juliol 2008
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FESTES 2008

BAN

FESTES 2008
1. BARRERES PARTICULARS DE PROTECCIÓ PER ALS
ESPECTACLES TAURINS
Es recorda que les tanques de protecció de les cases en
els espectacles taurins tradicionals (bous al carrer) estan regulades pel
Decret 60/2002, de 23 d’abril del Govern Valencià.
Tots els interessats en tindre aquest tipus de barrera a sa casa han de
passar per l’Ajuntament a demanar la corresponent llicència d’instal·lació
i el tècnic informarà com ha de fer-se.
Els que ja passaren a regularitzar-la l’any passat (i no han variat les
característiques) no han de fer res.
Els que la tinguen feta sense haver demanat el permís han de regularitzarla inscrivint-la al registre que té obert l’Ajuntament, que ja comunicarà
quan passarà el tècnic a revisar-la.
Totes les barreres que no estiguen inscrites no tindran l’autorització per
a ficar-les.
2. COETS DE “LA BAIXÀ”
Es recorda també que per als coets de la baixada s’apuntarà
en horari d’oficines fins al dia 13 d’agost. Recordem que a partir del
14 d’agost l’Ajuntament estarà tancat, així que no espereu fins última
hora. Recordem que per a evitar pràctiques abusives s’apunten sols
aquells que realment van a participar en la Baixà, aconseguint un major
i millor repartiment, sense que ningú s’haja de sentir agreujat per l’acció
d’uns pocs.
3. LES PENYES
Tornem a demanar la col·laboració de les penyes com tots els anys.
Recordeu que a partir de les 3 del matí queda prohibit posar música
i fer soroll a les penyes: tampoc no es pot fer soroll de 3 a 6 de la
vesprada. L’obligació de la neteja als accessos dels locals és de cada
penyeta. Abans del 10 d’agost un responsable de cada una haurà de
donar les seues dades a l’Ajuntament per a estar localitzat.
Faura, 1 d’agost de 2008
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TAULER D’ANUNCIS

TELÈFONS D’INTERÉS

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