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TAULER D’ANUNCIS
TELÈFONS D’INTERÉS I CORREUS ELECTRÒNICS
OFICINES ………………………………… 96 260 00 04. Fax: 96 260 00 19
ALCALDIA ……………………………… 96 260 00 04 / 96 260 53 81
JUTJAT DE PAU ………………………… 96 260 00 04 (Parlar amb Eusebio)
POLICIA LOCAL ………………………… 669 491 216
OFICINA TÈCNICA D’URBANISME ……… 96 260 53 57
AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 96 260 00 04
AMICS …………………………………… 96 260 26 33. Fax: 96 260 01 47
- Serveis socials
- Servei d’atenció a la dependència
BIBLIOTECA (wifi lliure) ………………… 96 260 21 49
MANCOMUNITAT LES VALLS ………… 96 260 50 67
PISCINA (wifi lliure) ……………………… 96 260 26 75
TALLER D’OCUPACIÓ …………………… 96 260 13 74
(wifi lliure a la Canaleta al jardí darrere de l’escenari)

ajfaura@fauraweb.net
alcaldia@fauraweb.net
oficines@fauraweb.net
policia@fauraweb.net
oficinatecnica@fauraweb.net
aedl@fauraweb.net
amics@fauraweb.net
dependencia@fauraweb.net
biblio@fauraweb.net
manco@fauraweb.net
tallerdempleo@fauraweb.net

ALTRES TELÈFONS D’INTERÉS
EMERGÈNCIES DE TOT TIPUS ………………………
TELÈFON D’AJUDA A LA DONA MALTRACTADA …
GUÀRDIA CIVIL (Horari: de 9 a 14 i de 16 a 19)……
CITA PRÈVIA PER AL DNI ……………………………
CENTRE DE SALUT DE FAURA
Cites ……………
Urgències ………
FARMÀCIA DE FAURA ………………………………
HOSPITAL DE SAGUNT ………………………………
CENTRE COMARCAL DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR …
IBERDROLA ……………………………………………
NOTARIA DE FAURA …………………………………
RÀDIO-TAXI (àmbit comarcal) ………………………
CORREUS ………………………………………………

112
016
962636462
902247364
962600313
962600467
962600055
962659400
962677812
901202020
962605062
962680999
962600352

663937540
Sistema d’informació
ciutadà via mòbil: enviant
des del mòbil el missatge ALTA,
amb l’únic cost del missatge. Totes
les informacions que es reben
posteriorment són GRATUÏTES.
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Ajuntament de Faura: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dissabtes de 9 a 13 h.
Treballadora social i atenció a la dependència: dimarts, de 9 a 14 h.
Jutgessa de Pau: les visites es faran amb cita prèvia, que podeu concertar-la per telèfon.
Oficina Tècnica d’Urbanisme:
- Arquitecte: els dimarts, de 10 a 12 h. (Caldrà concertar cita)
(No hi ha oficina tècnica en agost) - 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. En època d’exàmens horari especial.
(Excepte agost) Pregunteu a la bibliotecària
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 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. No se pot reservar lloc abans de l’obertura de la zona. No poden estar solts
els gossos.
Font d’aigua: de 9.15 a 19.30 h. (Diumenges i festius tancats)
Faura solidària: dimarts i dijous, de 18 a 20 h. (Agost tancat)
Mercat ambulant: dimarts i dissabtes de matí.
Recollida de trastos: es trauran el tercer dijous de cada mes i es recolliran el divendres (16 de
setembre, 21 d’octubre, 18 de novembre, 16 de desembre i 20 de gener)
Recollida d’oli: els dimarts de matí, a la plaça del mercat
Amb l’ajuda per a la
Recollida de fem orgànic: es traurà de 20 a 24 h.
promoció del valencià de:
Autobús de les Valls: Les Valls
Carrefour
07.15
11.45 (no hi ha en agost)
12.30
14.15 (no hi ha en agost)
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

Us recordem que l’Ajuntament té FINESTRETA ÚNICA per a facilitar-vos les gestions davant de qualsevol administració.
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FULL DE L’ALCALDE
Toni Gaspar

F

a escassament 5 anys “lligàvem els gossos amb
llonganisses”. I pensàvem que anava a ser així
eternament. Tots gaudíem dels temps que ens havia
tocat viure i preníem decisions arriscades per al nostre
futur; i gastàvem el que teníem i el que no teníem, al
cap i a la fi anàvem a ser rics sempre, o això pensàvem. I això ho fèiem moltíssimes famílies i moltíssimes institucions. Només algunes veus, normalment
dels més majors que ja han passat algunes crisis en la
seua vida, apuntaven que la situació era insostenible.
Era pur sentit comú.
5 anys després, sofrim les conseqüències i fa la
sensació que no recordem que l’avarícia, la pocavergonya i la insolidaritat d’alguns són els principals motius de la situació en què ens trobem. Crec també
que hi ha una sensació generalitzada del fet que s’ha
renunciat a fer didàctica i aprendre dels errors. I el
que és pitjor, també tenim la sensació que els vertaders responsables de tot este desficaci, no vagen a
respondre davant de la justícia de les seues barbaritats. No han tret cap arma contra ningú, però com si
fos una guerra, han dut a la misèria extrema a moltes
famílies, amb independència que algunes decisions
que han pres estes no han sigut encertades.
I mentre esperem que la nostra economia millore, i
alguns polítics i mitjans de comunicació s’enrosquen
en una espiral denigratòria contra tot el que és públic,
a les trinxeres del pobles lluitem molts alcaldes i regidors. Persones que no lluitem per a una empresa pròpia, sinó que com a servidors públics lluitem pel que
és de tots, amb els nostres encerts i desencerts, d’una
manera ben segur millorable. I assistim resignats que
ens posen a tots al mateix sac. I es diu que tots som
uns deshonrats i uns corruptes. I la veritat siga dita,
costa pensar el contrari amb l’espectacle que tots els
dies ofereix la classe política dirigent en esta comunitat, per molt que intente amagar-ho canal 9.
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FULL DE L’ALCALDE
I ja de pas, parlant d’uns i d’altres i
de coses que no ens interessen a ningú
es desvia l’atenció dels vertaders responsables d’esta crisi econòmica i de
valors que patim.
Ja pots fer el que és impossible per
aconseguir coses per al poble, per millorar tot el que és de tots. A les nits,
quan arribes a casa tens la sensació de
no haver fet res, tens la sensació de
no poder solucionar vertaders drames
personals, i que evidentment no hem
provocat cap institució. Molts d’ells en
la pròpia família d’un, o en els propis
amics. Acabes creient que ets responsable també que a la gent no la lloguen en un magatzem de taronges,
com més d’un ve a dir-te.
Teniu el compromís de tots els regidors i regidores d’aquest Ajuntament
i teniu el meu propi, que continuarem
treballant amb totes les forces pel que
ens correspon fer i pel que no. Sense
embarcar-se en aventures arriscades,
com hem fet fins ara; i a través de tots
els mecanismes que estiguen al nostre
abast. Que continuarem millorant-los
perquè siguen més útils. Que seguirem
lluitant on calga per aconseguir ajudes
per pal·liar l’atur i millorar la qualitat
de vida dels nostres veïns. Que continuarem amb la gestió econòmica fent
jocs malabars perquè encara que no

BIM
•
•
•
•
•

cobrem nosaltres, cobren puntualment
els proveïdors de l’Ajuntament. I que
treballarem amb justícia, malgrat que
la desesperació de molts faça que se’ns
tracte injustament. Amb transparència,
proximitat i vocació de servei al nostre
poble, que ha demostrat sobradament
que tot açò i més és possible, quan treballem units. És el moment de l’acció,
sense excuses, però és moment també
de recuperar els valors que hem perdut,
o més ben dit ens han fet perdre en els
últims anys, i com algú ha dit “sempre
que plou escampa”.
Sé que les paraules que us he adreçat no són les típiques d’un butlletí
d’informació municipal, però ja sabeu
que este Ajuntament tampoc és massa
típic en moltes coses i sé que ho entendreu. Però cal que tots sapiem quin paper tenim en este embolic monumental
que ens assola dia rere dia.
En les pàgines que vénen a continuació teniu com sempre detallada informació de tot el que fem els últims
mesos i no oblideu que podeu preguntar-me qualsevol dubte o ampliar informació del que vullgueu. Sense dubte la
millor manera d’evitar interferències i
malentesos es preguntar.
Que passeu bon estiu i bones festes.
Moltes gràcies per la vostra confiança.

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE FAURA (VALÈNCIA)

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

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.
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L’AJUNTAMENT INFORMA
ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió del 22-02-2010
• S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia
sobre l’aprovació provisional de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local d’entrades de vehicles a través de les
voreres.
• S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia
sobre el comerç just.
• S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre aprovació del conveni específic de collaboració entre el síndic de greuges de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Faura per a millorar la protecció dels drets i llibertats de les persones.
• S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia
sobre aprovació del Pla d’Acció Ambiental de Faura.
• S’acorda, per unanimitat, l’informe de l’Alcaldia sobre l’aprovació del text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Faura.
• S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPVPSOE de sol·licitar a Telefònica, S.A. que procedisca
a la canalització soterrada del cablejat de telefonia.
• Es rebutja, per vuit vots en contra (els del PSPVPSOE) i dos a favor (els del PP), la proposició del
PP relativa d’adherir-se a la declaració sobre la problemàtica de l’aigua a Espanya i a la Comunitat
Valenciana.
• S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPVPSOE de commemoració del dia 8 de Març, Dia Internacional de la Dona.
Sessió del 29-03-2010
• S’acorda, per vuit vots a favor (els del PSPV-PSOE) i
tres abstencions (les del PP), la proposició de l’Alcaldia sobre l’examen, discussió i aprovació del pressupost general per a l’exercici 2010.
• S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia de rectificació de l’inventari municipal de béns i
drets, referit al 31/12/2009.
• S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia
sobre obres, plans i programes 2010.
• S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia
d’adhesió a la Xarxa de Municipis de la Comunitat
Valenciana sobre el Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental i al Pacte dels Alcaldes per una energia sostenible local.
• Es dóna compte del que va aprovar el claustre de
professors del CEIP Sant Vicent Ferrer en la sessió
del 18 de febrer de 2010.
• S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPVPSOE de millora i ampliació del traçat del camí de
Sagunt a les Valls.

•

S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPVPSOE relativa a la continuïtat del transvasament
Tajo-Segura.
• S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPVPSOE de suport a la Federació de Societats Musicals
de la Comunitat Valenciana.
• S’acorda, per vuit abstencions (les del PSPV-PSOE)
i tres vots a favor (els del PP), la proposició del PP
relativa al rescat de la concessió en el peatge de
l’AP-7 mediterrani.
Sessió del 26-04-2010
• S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia
sobre l’aprovació inicial del Reglament del registre
electrònic de l’Ajuntament de Faura.
• S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia
de declaració del dia 17 de maig com a Dia Internacional contra l’Homofòbia i Transfòbia.
• S’acorda, per vuit vots a favor (els del PSPV-PSOE)
i tres vots en contra (els del PP), la proposició del
PSPV-PSOE d’instar el Consell de la Generalitat a
l’execució de diferents accions previstes al Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.
Sessió del 31-05-2010
• S‘acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia
sobre imposició de la taxa per tramitació de programes d’actuació integrada o aïllada d’iniciativa particular i per les actuacions posteriors de què porten
causa i l’Ordenança fiscal reguladora.
• S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia d’adhesió al projecte “Bústia Ciutadana”, de la
Conselleria de Solidaritat i Ciutadania.
• S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPVPSOE sobre la millora de la recepció del senyal de
TDT a Faura.
• S’aprova, per unanimitat, la proposició del PP sobre
la reforma del govern local i el seu nou model de
finançament, amb una esmena del PSPV-PSOE.
• Es rebutja, per vuit vots en contra (els del PSPVPSOE) i tres a favor (els del PP), la proposició del PP
de rebuig a l’anunci del govern pel qual es proposa
la congelació de les pensions.
Sessió del 28-06-2010
• S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia
sobre l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora
de l’exercici de la venda no sedentària.
• S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia
d’adhesió al conveni subscrit entre l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari.
• Es dóna compte de la subscripció del conveni amb
EPSAR per al proveïment de l’aigua que s’aprovarà
al Ple de juliol.
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L’AJUNTAMENT INFORMA
ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Tots per unanimitat)

Sessió del 08-02-2010
• S’acorda donar suport i ajuda al Grup de Suport a
la lactància materna MARETES, i demanar que la
Mancomunitat de les Valls difonga aquesta informació a la resta dels pobles mancomunats.
• S’acorda posar en marxa el projecte Faura Solidària
al carrer Major, núm. 81.
• S’acorda concedir diverses subvencions al Centre
Cultural Excursionista la Vall de Segó.
• S’acorda senyalitzar entrades per a persones amb
mobilitat reduïda a diferents carrers.
• S’informa que la Mancomunitat de les Valls estarà present a la Fira de Turisme de la Comunitat
Valenciana.
• Es dóna compte de les diferents opcions per a
millorar el desaigüe i evitar inundacions al carrer
Cavallers.
• Es dóna compte del Consell Escolar de l’1 de febrer.
• S’acorda, fer diferents intervencions de grafitis en
diversos punts del poble.
• S’acorda sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer autorització per a la construcció d’un
pont sobre el barranc de la Canaleta de Faura, segons els antecedents i plànols de l’expedient.
Sessió del 22-02-2010
• S’acorda prorrogar durant un any el contracte de
gestió del servei públic de bar cafeteria al local de
propietat municipal situat al parc de la Canaleta, i
actualitzar el preu segons l’IPC.
• S’acorda autoritzar el recorregut pel tram de la CV
320 al pas pel municipi de Faura, per a la realització de la competició esportiva Platja Racó de Mar
- Camp de Morvedre.
• S’acorda inserir la informació urbanística, dels ajuntaments sobre formulació i aprovació dels PAI i projectes d’urbanització, segons l’estructura establida
per la Conselleria de Territori i Vivenda.
• S’acorda encarregar l’organització de la desena edició de la Volta a Peu Vila de Faura-Memorial Héctor
Forner a l’empresa Evasión Running de Castelló.
• S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a J. F López al carrer València, núm. 77; a
J.S. Rodrigo i a J. Rodrigo al carrer Sant Joan, núm.
19A i 19B.
• S’acorda prorrogar les llicències urbanístiques concedides: a G. Tormo i a D. Gabarre.

•

S’acorda requerir informe jurídic i tècnic sobre la
sol·licitud de pròrroga de llicència urbanística de
la UTE Nueva Faura de Inversiones, SL i Residencial
Noventa, SL.
Sessió del 16-03-2010
• S’acorda el Pla d’actuacions d’emergències per a la
crema i focs d’artifici en les falles de 2010 elaborat d’acord amb les directrius marcades pel cos de
bombers de Sagunt.
• S’acorda les normes d’ús del parc de la Rodana per
a Pasqua 2010.
• S’acorda felicitar A. Selma i l’estudi creatiu Yonoh
per obtindre diferents premis de disseny.
• S’acorda el conveni de col·laboració amb la fundació Asindown per a fer pràctiques formatives a
l’Ajuntament.
• S’acorda adherir-se a la campanya “La Hora del planeta WWF”.
Sessió del 29-03-2010
• S’acorda aprovar definitivament el projecte de
l’obra “ESPAI DELS MAJORS”.
• S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a J. V. Ros al pou del Roll; a J. Sanchis al
carrer Joaquim Rodrigo, núm. 24; a J. Vilar al carrer
Mestre Giner núm. 3; a A. Pérez al carrer Esports,
s/n; a J.M. Broch al carrer Sistar, núm. 6; a A. Peiró
al carrer Cirilo Amorós, núm. 8; a J.A. Racionero al
carrer Pizarro, núm. 40; a J.I. Santa Eulàlia al carrer
Sant Joan, núm. 14; a S. Gil, al carrer Cirilo Amorós, núm. 27; a F. Martínez al carrer Sagunt, núm.
11-1; i a A. Forner, al carrer Colom, núm. 1.
• S’acorda emetre un informe jurídic sobre la gravació i emissió d’imatges de menors als mitjans de difusió pública municipal.
Sessió del 14-04-2010
• S’acorda sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura,
que actue per a evitar que la nova plaga de cotxinilla que danya els cítrics de les Valls s’expandisca.
• S’acorda concedir llicència urbanística a: D. Sanchis,
al carrer Esports, núm. 31.
• S’acorda elaborar unes noves bases generals per a
la contractació laboral del personal de neteja.
• S’acorda autoritzar el cobriment de l’espai annex al
bar municipal situat al parc de la Canaleta.
• S’acorda posar en marxa una campanya de tinença
responsable d’animals de companyia.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Sessió del 26-04-2010
• S’acorda designar com a vocal propietari de la Junta
de Govern de les aigües de la Font de Quart de les
Valls a S. Escribà i vocal suplent a R. Domènech.
• S’acorda concedir llicència urbanística: a V. Haro al
carrer Major, 74.
• S’acorda manifestar el condol als familiars de l’exregidor d’EUPV a la ciutat de València entre 19992001 i fundador d’ERPV a Faura, M. Ibáñez.
• S’acorda convocar la comissió de bous per al divendres 30 d’abril.
• S’acorda donar suport a la Comissió de Festes de
Faura per a dotar-la de personalitat jurídica com a
associació festivojuvenil.
• S’acorda presentar a la Diputació Provincial de
València i a la Conselleria competent una Memòria valorada de millores en l’obra “Ampliació de la
ronda Quémalo i construcció de carrer per a joc de
pilota”.
• S’acorda fer costat a l’equip amateur i a la resta
d’equips que formen el C.F Faura per la magnífica
temporada.
Sessió de l’11-05-2010
• S’acorda concedir una subvenció al Col·legi Sant Vicent Ferrer per als alumnes de 6t de primària per a
una activitat extraescolar.
• S’acorda la felicitació a les gimnastes T. Boria, M. Giner i A. Salvador pels bons resultats aconseguits al
XV campionat d’Espanya de Gimnàstica Aeròbica.
• Es dóna compte de la carta d’agraïment d’Intermón Oxfam per l’esforç fet pel poble de Faura collaborant desinteressadament en la campanya d’ajuda al poble d’Haití.
• S’acorda revisar la documentació i els impresos de
l’Ajuntament per a adoptar-los a un llenguatge respectuós amb la diversitat sexual.
• S’acorda col·locar el dia 25 de juny la bandera de
l’arc de Sant Martí en algun lloc de l’Ajuntament.
Sessió del 31-05-2010
• S’acorda sol·licitar a la Diputació de València la participació al programa de pràctiques d’alumnes de la

Universitat Politècnica en ajuntaments, per a fer un
estudi de patologies en edificis de més de 50 anys i
l’accessibilitat en edificis públics i vies públiques.
• S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a S. García, al carrer Cervantes, núm. 3; a
J. Condomina, al carrer Abeurador, núm. 3; a M.J.
Martínez, a la plaça Doctor Fleming, núm.1; a F.
Antolí, al carrer 9 d’Octubre, núm. 2; a M. Nicolás,
al carrer Santa Bàrbara, núm. 47; a M.J.A. Diego,
al carrer 9 d’Octubre, núm. 6; a O.D. Vizcaino, al
carrer Plus Ultra, núm. 6; a E.V. Nieto, al carrer
Germanies, núm. 3; a J.R. Ortiz, al carrer Joan Garcés, núm. 3; i a J.L. Ramos, al carrer Major, núm.
78-1.
• S’acorda prorrogar les llicències urbanístiques concedides a Enagas, SA. i a UTE Nueva Faura de Inversiones, SL i Residencial Noventa, SL.
• Es dóna compte de les reunions mantingudes sobre
la instal·lació de gas natural al terme municipal i
l’arribada del m3.
Sessió del 15-06-2010
• Es dóna compte de la subvenció atorgada per la
Fundació de Bancaixa Sagunt a l’Ajuntament de
Faura.
• Es dóna compte de l’Escola d’Estiu 2010 que es farà
del 28 de juny al 30 de juliol.
• Es dóna compte de la programació de la tercera
edició del Cicle de Música Valenciana i de Cambra
Vicent Garcés que se celebrarà els dies 19 i 26 de
juny i 3, 10 i 18 de juliol, a la plaça de l’Hostal.
• Es dóna compte de l’acord suscrit amb R.
Queralt propietària de la parcel·la cadastral
5010901YK3051S0001YZ, a fi d’autoritzar l’Ajuntament a creuar-la amb una canonada que quedarà soterrada a una profunditat suficient perquè es
puga cultivar el terreny.
• S’acorda fer les gestions pertinents per solucionar
els problemes amb la recepció del senyal del TDT
atenent les queixes d’una gran part del veïnat.
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La de 23 de desembre, d’aprovació del certificat
número 1, de l’obra “Construcció d’una estructura
lleugera de cobriment, de servicis i de guals de vianants al mercat de Faura”.
Les de 26 de desembre i 18 de febrer, d’incoació
d’expedients de responsabilitat patrimonial.
La del 28 de desembre, de percepció d’indemnització per responsabilitat patrimonial.
Les de 30 de desembre i 27 de febrer, d’incoació
d’expedient sancionador per infracció de l’article
39.2 de la Llei de seguretat vial.
Les de 19 de gener, 4 de febrer, 10 de març, 11 de
març i 9 d’abril, de llicències d’obertura d’establiments de venda de pa i pastisseria, al carrer Plus Ultra, núm. 18; d’una òptica, al carrer Cirilo Amorós,
6-B; de venda de tèxtils, al carrer València, 68-B; de
venda de material informàtic, al carrer Joan Garcés,
31B; de perruqueria i estilisme, al carrer Massiac,
5-1; respectivament.
Les de 20 de gener i 4 de març, de concessió de
llicències de segona ocupació a M.D. Catalá, al carrer Major, núm. 75A i a A. Moreno, al carrer Santa
Bàrbara, núm. 53-3-11a, respectivament.
La de 21 de gener, de sol·licitud d’ajudes a la Conselleria d’Educació per a Formació Permanent de
Persones Adultes.
La de 21 de gener, de sol·licitud d’ajudes a la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania per a l’Agència
AMICS.
Les de 23 de gener, de concessions de llicències de
primera ocupació a Sierra Turia, SL, al carrer Rubau,
número 16.
La de 25 de gener, de sol·licitud d’ajudes per al desenvolupament del programa Ruralter-Paisatge de
la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació per
a la “Recuperació integral del nucli antic”.
La de 29 de gener, d’adjudicació definitiva de l’obra
“Substitució de la xarxa d’aigua potable en la zona
del Raval, carrers dels Esports, Germanies i 9 d’Octubre”, a Asfaltos Vilar, SA.
La de 29 de gener, de sol·licitud d’ajudes a la Conselleria de Turisme per a fer una guia de turisme mòbil.
La de 29 de gener, d’adjudicació definitiva de l’obra
“Reforma d’enllumenament exterior en tres sectors”, a Instalaciones Eléctricas y Telefonía AlbiachRodriguez, SL.
Les de 3 de febrer i 2 de juny, d’aprovació dels certificats números 1 i 2, de l’obra “Substitució xarxa
d’aigua potable als carrers del Mar i Blasco Ibáñez”,
respectivament.
Les de 29 de gener, 2 i 5 de febrer, 1 i 5 de març,
sobre recursos contenciosos administratius, contra
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interés general.

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Les de 5, 17 de febrer, 11 de març, 7, 26 i 31
de maig, 7 i 11 de juny, de concessió de passos
de vehicles als carrers Miguel de Cervantes, núm.
69-A; València, núm. 25; Mariano Benlliure, núm.
35 i 31B; Sagunt, núm. 6; Mestre Rodrigo, núm.
18; Massiac, s/n cantó amb el carrer Canaleta;
Mariano Benlliure, núm.7; i Cervantes, núm. 17,
respectivament.
La de 8 de febrer, de concessió d’una subvenció al Col·legi Sant Vicent Ferrer per activitats
extraescolars.
Les de 10 de febrer i 24 de maig, d’incoació d’expedients sancionadors per infracció dels articles 71.1 i
71.1A de la Llei de seguretat vial, respectivament.
Les de 10, 27 de febrer i 24 de maig, d’incoació
d’expedients sancionadors per infracció de l’article
94.2 del Reglament general de circulació.
La de 10 de febrer, de sol·licitud de subvenció al
SERVEF per al desenrotllament del Programa Salari
Jove.
La de 15 de febrer, de sol·licitud d’ajudes a la Conselleria d’Infraestructures i Transport per fer obres
d’electrificació.
La de 16 de febrer, d’incoació d’expedient de la restauració de la legalitat urbanística a l’immoble del
carrer Estació, núm. 5-12.
La de 17 de febrer, de sol·licitud de subvenció al
SERVEF per al desenrotllament del Programa d’Ocupació Pública d’Interés Social en col·laboració amb
les corporacions locals (EMCORP).
Les de 23 de febrer i 4 de març, d’aprovació de les
liquidacions de les plusvàlues 114 a la 116 del 2009
i 1 i 2 de 2010, respectivament.
La de 23 de febrer, de desestimació d’al·legació i
d’execució d’obres de reparació a la façana de l’immoble situat al carrer Dr. Palanca, núm. 6.
Les de 23 de febrer, d’execució d’obres de reparació a les façanes dels immobles situats als carrers
Major, núm. 24 i Sagunt, núm. 1.
Les de 23 de febrer, 10, 11 i 17 de juny, sobre el
recurs contenciós administratiu núm. 316/2010.
Les de 24 de febrer i 20 d’abril, d’iniciació del procediment per atorgar llicència ambiental per installar un bar-restaurant, al carrer Cirilo Amorós, núm.
27 i una carnisseria, al carrer Santa Bàrbara, núm.
53B.
La de 25 de febrer, de sol·licitud de subvenció a la
Conselleria de Benestar Social per a la promoció de
l’accessibilitat als espais públics.
La de 25 de febrer, de sol·licitud de subvenció a la
Conselleria de Turisme, per a l’elaboració d’un DVD
sobre la “Memòria oral del poble de Faura al llarg
dels últims 40 anys d’història”.
Les de 5 de març i 26 de maig, de concessió de
llicències de primera ocupació a Construcciones y
Promociones Salesco, SL, al carrer Joaquim Rodrigo,
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núm. 18 i a V. Arnal, al carrer Sagunt, núm. 6,
respectivament.
Les de 9 de març, de sanció per infracció dels articles 71.1A i 71.1 de la Llei de seguretat vial.
La de 10 de març, de desestimació d’indemnització
per danys i perjudicis.
La de 15 de març, de sol·licitud de subvenció a l’Institut Valencià de la Música per a fer el Cicle de Música Valenciana i de Cambra Vicent Garcés.
La de 24 de març, de sanció per infracció de l’article
94.2 del Reglament general de circulació.
La de 26 de març, de sol·licitud a la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació de subvenció per
al pagament únic de la P.A.C.
La de 30 de març, d’aprovació de l’expedient de
contractació de l’obra “Espai dels majors” inclosa al
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Les de 9 d’abril, de sol·licitud a la Diputació Provincial de València de la subvenció corresponent amb
les Directrius de Gestió dels Plans i Programes Provincials de Cooperació.
La de 13 d’abril, de sol·licitud d’ajudes al Servei
Públic d’Ocupació Estatal per al projecte “Treballs
Agrícoles d’Estiu”.
Les de 14 i 17 d’abril, d’incoació d’expedients sancionadors per infracció de l’article 12.2 de la Llei
4/1994, de 8 de juliol, sobre protecció d’animals de
companyia.
La de 14 d’abril, de sol·licitud a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, de prorrogar la subvenció “Agent econòmic de desenvolupament local per
a l’exercici 2010-2011”.
La de 21 d’abril, de sol·licitud de subvenció al SERVEF, una subvenció per al projecte “Taller d’Ocupació de Faura 2011”.
La de 22 d’abril, de concessió de llicència de segregació de la finca registral núm. 1505.
La de 22 d’abril, de direcció de les obres d’ampliació de la ronda Quémalo i construcció de carrer per
a joc de pilota, a l’arquitecte J.J. Garrido.
La de 23 d’abril, d’aprovació de l’expedient de contractació de l’obra “Ampliació de la Ronda Quémalo i construcció de carrer per a joc de pilota”, incloses al Pla especial de suport a la inversió productiva
en municipis de la Comunitat Valenciana.
La de 29 d’abril, de sol·licitud de subvenció a la
Diputació Provincial de València per al desenrotllament del programa de pràctiques formatives “La
Dipu te beca”.
Les de 5, 6 i 24 de maig i 1 de juny, d’atorgament
de llicències d’ocupació de la via pública per a la
instal·lació de taules, cadires i parasols al bar La
Rodana, al carrer Colom, núm. 42; al bar Raval, al
carrer Mestre Giner, núm. 12; al bar Garabatos, al
carrer Joan Garcés, núm.19; al bar Sé lo que comísteis, al carrer Joan Garcés núm. 29, respectivament.
La de 7 de maig, de suspensió de l’activitat escolar
al Col·legi Sant Vicent Ferrer el 7 de maig a conseqüència de l’incendi que va sofrir el gimnàs escolar.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

La de 10 de maig, de concessió de targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
Les d’11 i 24 de maig, d’adjudicació provisional i
definitiva de l’obra “Espai dels Majors”, a Gil Garrido Obras y Proyectos, SL, respectivament.
La de 12 de maig, de sol·licitud de subvenció a la
Conselleria d’Infraestructures i Transports per al projecte “Millora d’accessibilitat peatonal al sector III
(carrer les Hores i ronda Diputació)”.
La de 12 de maig, de sol·licitud de subvenció al
SERVEF per al desenvolupament del Taller de Formació en l’especialitat d’agricultura ecològica.
La de 22 de maig, de reintegrament de l’IBI del
2009 d’acord amb els usos i costums del bon
agricultor.
Les de 24 de maig, d’incoació d’expedients sancionadors per infracció dels articles 39.2-A i 143 del
Reglament general de circulació.
Les de 24 de maig i 9 de juny, d’incoació d’expedients sancionadors per infracció de l’article 53 de
la Llei de seguretat vial.
La de 26 de maig, d’incoació de procediment sancionador per infracció de l’article 34.3B de la Llei de
residus.
La de 27 de maig, de pròrroga del conveni del Programa “Menjar a Casa” de la Conselleria de Benestar Social fins al 30 de setembre del 2013.
La de 31 de maig, de modificació de l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local d’entrades de vehicles a través de les voreres.
La de 3 de juny, de concessió de llicència d’armes
d’aire comprimit.
Les de 7 i 22 de juny, d’adjudicació provisional i definitiva de l’obra “Ampliació de la ronda Quémalo i
construcció de carrer per a joc de pilota”, a Grupo
Quesada Jara, SL, respectivament.
La d’11 de juny, de sol·licitud a la Conselleria de
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda de la
subvenció corresponent amb les Directrius de Gestió del Pla Especial de suport a la inversió productiva
en municipis de la Comunitat Valenciana.
La de 17 de juny, d’aprovació de les bases reguladores per a la selecció de personal per a labors de
neteja i control de vies públiques i edificis municipals, així com a encarregats de les taquilles i neteja
de vestidors de les piscines municipals i altres installacions esportives.
La de 17 de juny, d’aprovació de les bases reguladores la Roda 2010.
La de 18 de juny, d’aprovació del projecte de l’obra
“Substitució i millora de la xarxa de sanejament i
defensa contra avingudes en la zona del Raval”.
La de 21 de juny, de concessió de llicència de barcafeteria, a la plaça Enric Garcés, 1B.
La de 22 de juny, d’aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública per a 2010.
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GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)

S

i ens atenim a les exigències de la Llei, els
Ajuntaments dels municipis menors de
5.000 habitants, com Faura, únicament estan
obligats a oferir els serveis d’enllumenat públic,
arreplega de fem, aigua potable, i poc més.
Evidentment no és açò el que esperen els ciutadans, que cada vegada demanden més atenció
per part de l’administració, en particular de la
més pròxima: l’ajuntament. Tampoc és el que
desitgen els responsables municipals, i per això
la quantitat de serveis finalment oferits és molt
més gran. Però esta realitat xoca de front amb
una altra realitat que més pareix un malson: el
finançament dels ajuntaments.
Els ajuntaments a penes tenen ingressos
propis, per això el seu finançament ha de fer-se
fonamentalment a partir de les transferències
de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.Tots
els municipis reben, de manera proporcional
al nombre d’habitants, un percentatge dels ingressos de l’Estat, per això quan la recaptació
de l’Estat baixa, com succeïx actualment, disminuïx, en la mateixa proporció, la quantitat
repartida. Però els ajuntaments poden fer una
previsió aproximada de quant rebran i quan ho
faran.
Quant a la Generalitat Valenciana, la falta
de claredat i els reiterats incompliments definixen el seu mode d’actuar. El 1999 el Consell
va acordar la creació d’un “Fons valencià de
cooperació municipal”, que complementara
el finançament estatal, i que havia de repartir-se de forma equitativa. Onze anys després
este fons seguix sense tindre dotació pressupostària, a pesar que casi el 30% dels pressupostos municipals corresponen a serveis que
hauria d’oferir la Generalitat i que en realitat
els oferixen els ajuntaments a causa del desistiment de funcions d’aquella. No poder disposar
d’este fons, que existix en totes les comunitats
autònomes espanyoles, suposa que l’Ajuntament de Faura ha deixat de rebre en estos
anys 2.257.000 euros. Però açò no és tot, el
finançament de la Generalitat als ajuntaments

es fa fonamentalment amb la concessió de subvencions i la firma de
convenis, però moltes vegades la
justícia i l’equitat en el repartiment
deixen a desitjar, i si tens sort i es
recorden de tu, es presenta un
nou problema: ¿quan cobraré?
Actualment la demora mitjana
dels pagaments als ajuntaments
està en 520 dies, i el deute de la Generalitat
amb ells ascendix a 2.600 milions d’euros. Però
els ajuntaments no poden tardar 18 mesos a
pagar les empreses que contracten, i no tenen
més remei que avançar els diners, en algunes
ocasions endeutant-se perillosament.
Així, doncs, l’economia dels ajuntaments viu
moments difícils que posen en risc inversions
i serveis, però a pesar d’això a Faura no hem
retallat l’esforç en polítiques socials com la subvenció de la vacuna Prevenar, llibres escolars,
medicaments per a jubilats, polítiques d’ocupació, etc. Gràcies, en part, a la bona gestió
realitzada en l’època d’abundància, no deixantse portar per la temptació de malgastar en què
van caure altres.
Canviem de tema per a parlar de les pensions. El Govern ha anunciat la congelació el
2011. Esta és una mesura dura i impopular
que no agrada a ningú, tampoc a qui ha de
prendre-la. Però això és governar, prendre les
decisions amb responsabilitat depenent de
les circumstàncies del moment, i per desgràcia,
les actuals feien imprescindible esta mesura i
altres que s’han pres. El PP ha aprofitat per a
exagerar i afegir dramatisme a la mesura, però
obliden veritats com que les pensions mínimes
si que pujaran, o que en els últims anys la pensió mitjana de jubilació ha pujat el doble que
la inflació. A més, esta congelació es produïx
en un moment d’inflació molt reduïda, per això
l’augment que s’hauria d’haver aplicat el 2011
també hauria sigut reduït, cosa que té poc a
veure amb les conseqüències catastròfiques
anunciades pel PP.
www.pspv-psoe.net/faura
GRUP SOCIALISTA DE FAURA
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GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal del Partit Popular (PP)

P

er a començar farem una referència al full
del Bim de febrer del 2010 que correspon al
PSPV. Podem fer una fotocòpia de la mateixa,
canviar lo de Grup Municipal Socialista deixantho en blanc. Afegir els casos de presumptes
corrupteles amb què es vullga fer al·lusió al partit contrari, per exemple, Pretòria, Faisà, Hípica
Almenara, etc. Deixar la resta tal qual i pensar
que és un full que s’està referint i que el signa
qualsevol partit dins de l’arc parlamentari.
De fet no és que siga un bon exemple per
a la ciutadania amb els temps que corren. Més
enllà, quan el debat es decanta cap als presumptes casos de corrupció i, per a intentar esquivar-los, s’esgrimix el ja famós “y tu más”, és
que açò va per mal camí.
Així i tot pot paréixer que el mètode d’anar
allargant els casos de corrupció en els mitjans
de comunicació, distrau l’atenció dels ciutadans de peu. Diem pot paréixer perquè igual
als que encara tenim treball si que ens distrau.
Però caldria pensar en els desocupats, que són
molts, i a més de prendre mesures contra tots
estos abusos, fer les pertinents rectificacions en
la gestió del problema perquè l’economia torne
a espentar al país i les dades de la desocupació
es vagen reduint.
Tampoc ajuda massa a la recuperació de
l’economia actuacions i frases com a les que
ens té acostumats el president Rodríguez Zapatero. Una d’elles esta, pronunciada en el Congrés dels Diputats “de tots els governs de la
democràcia este és el que menys ha fet per
la credibilitat d’Espanya en el món”. Estes
expressions, llunt de dir hui una cosa i demà
la contrària o rectificar-la l’una i l’altra vegada,
a portat que inclús Felipe González diga que
“rectificar és de savis, fer-ho tots els dies
és de necis”.
Passem a les proposicions. Al Gener-10 no
posem cap. Al Febrer-10 presentem una relativa a l’adhesió a la declaració sobre la problemàtica de l’aigua a Espanya i a la Comunitat

Valenciana, 2 a favor i 8 en
contra. Al Març-10 presentem
una per al rescat de la concessió de l’AP7 que discorre per
la C.V., 3 a favor i 8 abstencions. A l’Abril-10 no posem cap. Al Maig-10
tenim dos. La primera relativa a la reforma del
Govern Local i el seu model de finançament,
unanimitat. I la segona rebutjant l’anunci del
govern pel qual proposa la congelació de les
pensions, 3 a favor i 8 en contra. I al Juny-10
no posem cap.
Segurament abans que suprimir la revaloració de les pensions, s’haurien d’haver pres altres mesures que no hagueren afectat un grup
amb un poder adquisitiu prou debilitat com és
el dels pensionistes. Es podrien haver reduït
subvencions als partits polítics, sindicats i organismes empresarials. Fusionar ministeris com
cultura i educació, treball i sanitat. Reduïr altres
ministeris, assessors, cotxes oficials, duplicitats
d’organismes administratius, etc.
Així mateix altre cavall de batalla ha de ser
la reducció de l’economia submergida. Segons
el President de l’Associació de Subinspectors de
Tributs, l’aparició de l’economia submergida a
nivells de la resta d’Europa suposaria un ingrés
per a les arques estatals d’uns 100.000 milions
d’euros, una xifra tan respectable que no tindre-la en compte seria una insensatesa.
Ja per a acabar unes quantes felicitacions.
Primer per al F.C. Faura, jugadors, cos tècnic i
dirigents pel meritori ascens a primera regional.
Segon, a l’equip infantil que ha quedat primer
del seu grup, sense haver perdut cap partit.
Tercer a José Ramón Sanchís (el catre) per la
consecució d’un nou campionat d’Espanya en
tir d’alta precisió. I per ultim a la selecció espanyola de futbol pel primer campionat del món.
Que tingueu unes bones festes d’Agost.
GRUP POPULAR DE FAURA
www.myblog.es/ppfaura
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ACTIVITATS

CARNESTOLTES. 19 DE FEBRER

MARXA AMB EL GRUP DE MUNTANYA DE L’ONCE. 22 DE FEBRER

DIA DE LA DONA. 6 DE MARÇ

DIA DE LA BICI. 7 DE MARÇ,
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ACTIVITATS

PRESENTACIÓ DE FAURA SOLIDÀRIA. PUNT DE RECOLLIDA DE ROBA I JOGUETS PER A CÀRITAS I
D’ALIMENTS PER A LA CREU ROJA. 10 DE MARÇ

GUANYADORS DEL CONCURS
DE PARDALETS. 21 DE MARÇ

VISITA DE CORTESIA DE LES FALLES DE LA COMARCA. 15 DE MARÇ
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ACTIVITATS

DIA DEL LLIBRE. 23 D’ABRIL

CONCURS DE JÒVENS INTÈRPRETS. 27 DE MARÇ

DIA DELS MAJORS. 24 D’ABRIL
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ACTIVITATS

PRESENTACIÓ VOLTA A PEU MEMORIAL HÉCTOR FORNER. 27 DE MAIG

PRESENTACIÓ TORNEIG MANOLO SALVADOR. 1 DE JUNY

JORNADA INTERCANVI EXPERIÈNCIES I DE CONVIVÈNCIA ENTRE ELS ALUMNES DE JARDINERIA DEL
C.O. SANT CRISTÒFOL I ELS DEL TALLER D’OCUPACIÓ. D’ALTRA BANDA, ELS ALUMNES DE CERÀMICA
DE SANT CRISTÒFOL FEREN ELS OBSEQUIS PER ALS HOMENATGES D’HÉCTOR FORNER, MANOLO
SALVADOR I EL LLEVANT C.F. 14 DE JUNY

BIM

16

Faura/agost/2010

GRADUACIÓ COL·LEGI
SANT VICENT FERRER. 18 DE JUNY

ACTIVITATS

ACTIVITATS D’ESTIU A LES PISCINES.
JUNY-JULIOL

DEL 19 DE JUNY AL 18 DE JULIOL. TERCER CICLE DE MÚSICA VALENCIANA I DE CAMBRA VICENT
GARCÉS, DIRIGIT PER ROBERT FERRER. A LA FOTO, LA NOSTRA VEÏNA ELIA CASANOVA EN PLENA
ACTUACIÓ
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BREUS

O

BRES DE MANTENIMENT I MILLORA

Durant els dos últims mesos s’han executat diverses obres
de millora i manteniment d’infraestructures públiques.
Totes estes obres que no necessiten licitació es fan a través
d’empreses del poble.
La primera d’elles, la finalitat de la qual era la millora en
la fluïdesa de la circulació i la seguretat viària, ha consistit
en el reasfaltat total o parcial d’alguns carrers i zones que
presentaven un cert deteriorament en l’estat del ferm
(carrers: Santa Bàrbara, Colom, Mariano Benlliure, etc.).
Prèviament es va retirar la capa de paviment existent en les
zones més danyades, per a continuació procedir a reforçar
i consolidar el terreny amb una base de formigó, que evite
futures aparicions de forats i clivells.
A continuació es va escometre una nova fase del programa
de substitució progressiva de les conduccions d’aigua
potable, que l’Ajuntament de Faura va emprendre ja fa un
cert temps, i que en els tres últims anys ha rebut un fort
impuls. Com ja hem explicat en anteriors ocasions, consistix
en la substitució de les envellides i danyades canonades de
fibrociment per altres de polietilé d’ús alimentari. Amb esta
nova fase, pròxima a finalitzar, quasi podem donar per conclòs el programa de substitució, ja que
únicament quedaran per substituir uns pocs punts
molt limitats i d’escassa dimensió.
L’última actuació ha sigut de gran importància,
a pesar que afecta un nombre no molt gran de
veïns. Amb ella es pretén evitar que es repetisquen les inundacions que periòdicament han sofrit
les vivendes i garatges del tram final del carrer
Cavallers. Este tram presenta una cota més baixa
que les zones limítrofes, on arribaven la major part
de les aigües pluvials de la resta de la població,
que en dies de pluges intenses no trobaven una
eixida que permetera l’evacuació de tan gran
cabal d’aigua, amb la consegüent inundació de les
vivendes. L’actuació ha consistit en la instal·lació de
sengles canaletes enreixades en els encreuaments
del carrer Cervantes amb Blasco Ibáñez, i d’este
últim amb la ronda Quémalo, de manera que
arrepleguen l’aigua procedent de la part alta del
poble per a ser abocada al barranc. Confiem que
la construcció d’estes noves canaletes, de gran
capacitat, junt amb la que ja es va construir en el
mes d’octubre passat, a l’altura del carrer Mariano
Benlliure, i la ja existent des de fa uns anys en la
ronda Quémalo, siguen la solució definitiva al greu
problema que sofrixen estos veïns.

BIM

18

Faura/agost/2010

BREUS

R

ECEPCIÓ TDT

Des que, fa uns pocs mesos, es va produir el cessament de les emissions
analògiques de televisió i la substitució per la tecnologia digital terrestre (TDT),
alguns veïns s’han dirigit a l’Ajuntament per a formular les queixes i expressar el
seu malestar per la deficient recepció del senyal televisiu, amb nombrosos talls
en les transmissions d’alguns canals. Per este motiu, en el Ple corresponent al
mes de maig, l’Ajuntament va decidir dirigir-se a les administracions competents:
Secretaria d’Estat de Telecomunicacions del Ministeri d’Indústria, i Direcció General
de Telecomunicacions de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques,
perquè realitzen l’estudi de les causes que motiven estes interrupcions i prenguen
les mesures necessàries que garantisquen la qualitat del senyal de televisió.
Ens consta que els equips tècnics ja han començat a fer els estudis necessaris per a esbrinar la causa
dels problemes de recepció. Esperem contar també en breu amb una solució definitiva.

C

AMPANYA D’AJUDA A HAITÍ

El 12 de gener, Haití, el país més pobre
d’Amèrica Llatina, va sofrir un fort terratrèmol
que va provocar desenes de milers de morts
i ferits, milions de desplaçats, i la destrucció
de la major part d’infraestructures, ja escasses
abans del terratrèmol.
Les terribles imatges de destrucció i dolor
van esglaiar les consciències de les persones
de tot el món, que prompte mostraren la
solidaritat i el suport. Faura no es va quedar
arrere, i des de l’Ajuntament es coordinaren
una sèrie d’iniciatives per recaptar fons. La
quantitat finalment recaptada va ascendir a
2.731,90 euros que fou donat íntegrament a
l’ONG “INTERMON-OXFAM” que col·labora
en treballs de sanejament, salut pública i
adquisició de material humanitari. Des d’ací
volem agrair la col·laboració desinteressada
de tots aquells que han participat en la
campanya, ja siga mitjançant aportacions o
amb la seua ajuda en les distintes iniciatives.
La distribució de la recaptació és:
INICIATIVES
Mesa petitòria Ajuntament i mercat
Col·legi Sant Vicent Ferrer
Associacions
Vidrioles als establiments
Rifa Dia de la Dona
TOTAL

EUROS
543,56
134,10
800,00
242,29
1.011,95
2.731,90
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M

ARETES

Este és el nom del grup de
suport a la lactància materna que des del passat
mes de març funciona a
Faura, la presentació de la
qual es va fer en el marc
de la programació del
Dia Internacional de les
Dones.
Este grup sorgit de la
iniciativa d’un grup de
jóvens dones de Faura,
pretén oferir orientació i
informació sobre la lactància, així com suport emocional a les mares i a les embarassades. L’objectiu principal és promoure i
difondre la cultura de la lactància materna, en la seguretat, abonada per evidències científiques, que
la llet materna és el millor aliment que una mare pot oferir al seu nadó, per les seues immillorables
qualitats nutritives, però també pel fort vincle emocional que s’establix entre tots dos.
En les primeres reunions del grup s’han tractat temes com: la prevenció i identificació de problemes
en la lactància materna, la compatibilitat amb el treball de la dona, introducció de l’alimentació complementària, etc., tots ells de gran importància per a este col·lectiu.
Animem les mares, tant recents com futures, i també els pares, a unir-se i donar continuïtat a les
activitats del grup, on segur que trobaran suport i orientació en un moment tan bonic, i tan difícil al
mateix temps, de la vida.
Per a més informació podeu contactar amb:
Carmen Rosa: 630239404
Karina: 645568117
lesmaretes@gmail.com

G

AS NATURAL

Com ja hem informat en ocasions anteriors, ja falta poc
perquè disposem de subministrament de gas natural a Faura.
Actualment es troba en construcció l’antena de subministrament
Montalmenara-Benavites, i si les previsions se compleixen, i no hi
ha motius per a pensar que no vaja a ser així, a finals d’enguany
s’atorgaran les llicències per a l’extensió de la xarxa principal de
canalitzacions i el pròxim any s’executaran les obres i es farà el corresponent estudi de mercat, per a
continuació començar a efectuar la connexió als domicilis particulars, segons de la demanda existent.
Amb la diversificació en l’oferta, obtindrem una major possibilitat d’elecció, que ens permetra valorar
aspectes com la comoditat, el preu, la qualitat del servei, etc, al moment de contractar o renovar el
subministrament energètic per a les nostres vivendes.
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A

GENDA 21

Des de fa poc més d’un any es troba en funcionament el Fòrum de
participació ciutadana de l’Agenda 21.
L’Agenda 21 és un programa de l’ONU, sorgit de la “Cimera de la
Terra” celebrada en Rio de Janeiro el 1992, que pretén promoure el
desenrotllament sostenible per mitjà d’un pla detallat d’accions que
tinguen en consideració els aspectes econòmics, socials i ambientals.
L’any 2001 es va crear la “Xarxa de municipis valencians cap a la
sostenibilitat”, a què immediatament es va adherir Faura, comprometent-se a implantar la A-21
local. Durant els anys 2007 i 2008, la consultora designada per la Diputació de València va elaborar
l’auditoria mediambiental del municipi de Faura. Es tracta d’un estudi de la situació social, econòmica i mediambiental, i de les necessitats de la població, a partir de la recollida de dades, enquestes,
entrevistes, etc.
Del resultat de l’auditoria va sorgir una proposta de Pla d’Acció Mediambiental que va ser presentat
al Fòrum Ciutadà constituït al maig del 2009. Este Fòrum està format per distints veïns de Faura que
d’una manera voluntària han volgut participar debatent i proposant noves accions dirigides a millorar
la qualitat de vida i satisfer les necessitats existents a Faura. El Fòrum, en les seues reunions mensuals,
primer va aprovar el document amb el conjunt d’accions a proposar a l’Ajuntament, per a en una
fase posterior passar a desenrotllar noves propostes, així com al seguiment i actualització de les ja
presentades.
Reiterem una vegada més que a este Fòrum pot acudir qualsevol veí de Faura interessat en la millora
del nostre poble. Podeu trobar en el web (www.faura.es) el Pla d’Acció aprovat, així com la data de
la pròxima reunió. Animeu-vos i vingueu.

A

JUDES CONTRA LA DESOCUPACIÓ AGRÍCOLA

El 26 de març, el subdelegat del Govern i el director provincial de l’INEM van visitar Faura per a comunicar als ajuntaments que formen part del Consell Comarcal, integrat per municipis del Camp de
Morvedre i l’Horta Nord, les ajudes que rebran l’any 2010 per a pal·liar l’atur agrícola.
A Faura li han correspost 130.554 euros, xifra que, a pesar de la crisi, no ha disminuït respecte a la de
l’any anterior, sinó que ha augmentat, encara que només haja sigut mínimament. Esta quantitat és
semblant a la rebuda per Sagunt i únicament superada per la corresponent a Puçol. Açò és a causa
del nombre de cartilles agràries existents, però també a la labor que des de l’Ajuntament de Faura es
fa, presentant projectes i propostes de
treballs agrícoles adequats i conformes
a la finalitat d’estos fons. Per a això juga
un paper molt important l’activitat existent a la marjal.
Estos diners ha permés que actualment
52 persones del règim agrari compten
amb un contracte de treball d’aproximadament un mes i mig, persones que han
sigut seleccionades en funció dels requisits i baremació que establix l’INEM.
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TINGUEU EN COMPTE
UNITAT DE PREVENCIÓ
DE CÀNCER DE MAMA



Us informem que la Unitat de
prevenció de càncer de mama es troba al
Centre de Salut del Port de Sagunt II,
al carrer Sagasta, s/n. El telèfon és el
96 261 70 50. Recordeu que el programa
de prevenció de càncer de mama té
com a finalitat disminuir la mortalitat i
augmentar la supervivència i millorar la
qualitat de vida de les dones afectades,
i que està dirigit a totes les dones
residents a la Comunitat Valenciana,
de 45 a 69 anys.

PAGAMENT DE FESTES



PASSOS DE VEHICLES



Aquelles persones que vulgueu
col·laborar amb les festes,
encara podeu pagar-les a Bancaixa, al
compte dels festers. Recordem que les
quotes són voluntàries i estan fixades
en 85 8 per casa i 15 8 per pensionista.
També recordem que el resguard de
Bancaixa serà necessari per als coets de la
baixà i qualsevol altre acte que necessite
justificació de col·laborador.

L’Ordenança reguladora de
la concessió de passos de
vehicles (guals), assenyala que el titular
col·locarà i mantindrà en bon estat
la senyalització vertical i horitzontal
corresponent. L’horitzontal consistix en
la pintura del rastell de la vorera en color
groc al llarg de l’espai autoritzat. Este
requisit ha de ser complit en el termini
d’un any des de l’entrada en vigor de
l’ordenança que es va aprovar en el
passat mes de gener.

BORSA DE TREBALL



Con que s’ha superat els 2
anys de vigència de l’anterior,
durant el mes de juny es va obrir la
borsa de treball per a la contractació de
personal per al servei de neteja i control
de via pública, edificis i instal·lacions
municipals. Els requisits que havien de
reunir els aspirants són els establits
per la llei estatal que regula l’estatut
bàsic de l’empleat públic. En la baremació
es preveien aspectes com la renda,
l’existència de responsabilitats familiars,
temps en la desocupació, prestacions per
desocupació rebudes, etc. Com a novetat
enguany, els sol·licitants han pogut omplir
la seua pròpia plantilla d’autobaremació,
de manera que immediatament podien
conéixer els punts que tenien.
També durant el mes de juny es van
publicar les bases reguladores dels jornals
de la RODA, peonades destinades a
aquelles persones inscrites en el SERVEF
com a demandants d’ocupació, a les quals
no els ha correspost contracte de l’INEM.
En este model de treball tenen dret
a percebre més peonades els caps de
família que acrediten que són l’única font
d’ingressos, i les persones que es troben en
una situació socioeconòmica excepcional.
A pesar de no tindre competències en
això, l’Ajuntament està aconseguint crear
o ajudant a crear una important quantitat
d’ocupació, encara que siga temporal. Als
6 peons de la borsa de treball i a les 87
persones que enguany participaran en la
roda, cal sumar els 52 treballadors que
han obtingut contracte de l’INEM, 10
de l’EMCORP, 3 monitors per a l’escola
d’estiu, 5 estudiants del programa “la
Dipu te beca” el sou dels quals es paga en
part per l’Ajuntament, 24 persones del
taller d’ocupació, etc. A açò cal afegir els
treballadors de Faura que les empreses
contracten per a les obres municipals, per
ser un requisit que posa l’Ajuntament.
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A

IGUA DE L’AIXETA MÉS NETA

Dipòsit del m3 al Tabalet.

En els últims anys, en diverses ocasions s’ha anunciat un canvi en el subministrament de
l’aigua potable, ja que estava prevista la connexió de la nostra xarxa de distribució a l’anell
del metre cúbic. Per diverses raons, el moment de la connexió ha anat retardant-se contínuament, però esta vegada pareix que ja és definitiu, i de no succeir cap greu imprevist, a
partir del pròxim mes de gener es produirà esta connexió. Des d’eixe moment l’aigua de
l’aixeta de les nostres cases procedirà de la planta potabilitzadora situada a Sagunt, que al
seu torn rep aigües procedents del riu Xúquer.
Esta aigua, que ja abastix a Sagunt i a altres pobles de la comarca, està sotmesa als més
moderns i eficaços tractaments de filtració i potabilització, així com a controls analítics
permanents. És una aigua que té les millors garanties sanitàries, que podrà utilitzar-se per
a beure o cuinar sense cap tipus de restricció o precaució.
Indubtablement l’obtenció d’una aigua d’esta qualitat i garantia sanitària suposarà un
sobrecost que necessàriament es veurà reflectit en el nostre rebut d’aigua potable. Baix
es presenta una taula amb una previsió de com afectarà la pujada al nostre rebut semestral, segons el consum d’aigua que tinguem (podem comprovar el consum en rebuts
anteriors).
Si la pujada de preu és la part negativa, en la balança positiva són molts els avantatges
que podem afegir-hi. El primer i més important és el referent a la salut pública, ja que obtindrem directament de les nostres aixetes aigua amb uns nivells adequats de calç, nitrats,
sulfats i la resta de paràmetres que asseguren la potabilitat de l’aigua. Notarem altres
avantatges immediatament: No hi haurà necessitat de desplaçar-se a la font d’osmosi;
augmentarà la pressió de l’aigua, que corregirà el problema existent en les zones més altes del poble; persones que ara patixen problemes cutanis després de la dutxa (picors, pell
resseca, etc.) es veuran lliures dels dits trastorns ja que la calç n’és el principal responsable,
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es reduiran notablement els problemes d’incrustacions calcàries en les aixetes, canonades,
etc.
Però per si açò no fóra suficient, hi ha múltiples estudis que demostren que també en el
terreny econòmic és rendible, i l’increment reflectit en el rebut de l’aigua es veurà àmpliament compensat amb l’estalvi que es produirà per altres conceptes:
➢ Descalcificadors: ja no seran necessaris, ni estos ni els aparells domèstics d’osmosi, amb el consegüent estalvi en sal, filtres, manteniment, etc.
➢ Electrodomèstics: la vida útil de certs electrodomèstics i aparells com ara els
calfadors d’aigua, llavadores, llavaplats, etc, s’allarga considerablement, i disminuïxen les avaries, ja que la calç n’és el principal enemic.
➢ Aigua embotellada: l’aigua de l’aixeta posseirà totes les característiques de qualitat que exigix la legislació europea. No hi haurà cap necessitat de comprar aigua
embotellada.
➢ Detergent: les aigües molt dures, com la que tenim ara, requerixen dosi molt més
elevades de detergent per al llavat de vaixella, roba, etc. Quan disposem del nou
subministrament necessitarem menys quantitat de detergent, així, a més d’estalviar,
contaminarem menys.
INCREMENT ESTIMAT DE PREU

CONSUM SEMESTRAL
Igual o inferior a 48 m3
75 m3
100 m3

INCREMENT
18 euros/semestre
36 euros/semestre
48 euros/semestre

Notes:
➢ Estes previsions d’increment corresponen únicament a la part del rebut corresponent a l’Ajuntament (recordem que hi ha una part que cobra per la
Generalitat).
➢ L’any 2010 no s’ha aplicat cap pujada al preu de l’aigua.
➢ El nou preu el veurem reflectit per primera vegada en el rebut que es pagarà al
setembre del 2011.
➢ La mitjana de consum en les vivendes de Faura és de 42,5 m3.
El 70% dels rebuts emesos a Faura corresponen a un consum igual o inferior a
48 m3.
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FAURA EN XIFRES 2009
2008
2.458
3.561
(31-12-08)

VEHICLES
POBLACIÓ
MOVIMENTS REGISTRE CIVIL
NAIXEMENTS
DEFUNCIONS
46

19

2009
2.525
3.673
(31-12-09)

MATRIMONIS
CIVILS

CANÒNICS

20

4

ACCESSOS PÀGINA WEB www.faura.es
2008 -

117.315

2009 -

120.668

SISTEMA D’INFORMACIÓ CIUTADANA VIA SMS
ALTES -

1.018

MISSATGES ENVIATS -

52.273

VACUNA PREVENAR
DOSIS
XIQUETS BENEFICIATS
BIBLIOTECA I SALA D’ESTUDIS
USUARIS
PRÈSTECS

2008
151
81

TOTAL
6.966
1.499

RECOLLIDA SELECTIVA
VIDRE
CARTRÓ
PLÀSTIC
ROBA
FEM

79.860,00 quilos
45.212,31 quilos
31.864,83 quilos
7.399,00 quilos
1.368.655,00 tonellades

ECONOMIA MUNICIPAL 2009
PRESSUPOST INICIAL
PRESSUPOST EXECUTAT
(Incorpora les subvencions obtingudes)
DEUTE DE L’AJUNTAMENT (31-12-2009)
SALDOS BANCARIS (31-12-2009)
SALDO OPERACIONS TRESORERIA (31-12-2009)
(Els diners que avancem perquè les subvencions tarden a arribar)
TERMINI DE PAGAMENT MITJÀ DE L’AJUNTAMENT
TERMINI DE PAGAMENT DE LA GENERALITAT

2.083.000,00 euros
4.598.865,00 euros
0 euros
165.770,78 euros
346.918,00 euros
46 dies
520 dies

PERSONAL
NOMBRE DE PERSONES DIFERENTS QUE HAN TINGUT
ALGUN TIPUS DE RELACIÓ O CONTRACTE LABORAL
AMB L’AJUNTAMENT (2004-2010)
CURIOSITATS
DINERS QUE S’ARREPLEGUEN
PER ENTRADES DE PISCINES AL 2009
DINERS GASTATS EN LLIBRES DE TEXT
(infantil i ESO), VACUNES PREVENARS
I MEDICAMENTS PER ALS JUBILATS

2009
175
103

531 persones

3.750,00 EUROS
(en alguns pobles és gratuïta)
40.000,00 EUROS
(en alguns pobles no existixen)
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EPA 2010-2011. OFERTA PRIMER TRIMESTRE
CURS

HORARI
A DETERMINAR
INICI: 4/10/2010

PREU
GRATUÏT

LLOC
EDIFICI EPA / AMICS

VALENCIÀ MITJÀ

A DETERMINAR
INICI: 4/10/2010

GRATUÏT

EDIFICI EPA / AMICS

VALENCIÀ SUPERIOR

A DETERMINAR
INICI: 4/10/2010

GRATUÏT

EDIFICI EPA / AMICS

ALFABETITZACIÓ/CASTELLÀ
PER IMMIGRANTS

A DETERMINAR
INICI: 4/10/2010

GRATUÏT

EDIFICI EPA / AMICS

ANGLÉS

A DETERMINAR
INICI: 4/10/2010

A DETERMINAR

EDIFICI EPA / AMICS

INFORMÀTICA

A DETERMINAR

A DETERMINAR

EDIFICI EPA / AMICS

IOGA

A DETERMINAR

A DETERMINAR

ANTIGA BIBLIOTECA

DANSA ORIENTAL.
INICIACIÓ

DIJOUS:
DE 17.30 A 19 H
INICI: 7/10/2010

60 8 / TRIMESTRE

ANTIGA BIBLIOTECA

DANSA ORIENTAL.
NIVELL 1

DIJOUS:
DE 19 A 20.30 H
INICI: 7/10/2010

60 8 / TRIMESTRE

ANTIGA BIBLIOTECA

CUINA AMB TERMOMIX

A DETERMINAR

A DETERMINAR

EN CASA
LA PROFESSORA

MAQUILLATGE

2’30 H/CLASSE
4 CLASSES
2n TRIMESTRE (GENER,
FEBRER, MARÇ

40 8

ANTIGA BIBLIOTECA

ACABATS DECORATIUS

2n TRIMESTRE
(GENER, FEBRER,
MARÇ)

A DETERMINAR

A DETERMINAR

CURS DE DAURATS I PLATEJATS

2n TRIMESTRE
(GENER, FEBRER,
MARÇ)

A DETERMINAR

A DETERMINAR

RESTAURACIÓ DE MOBLES

2n TRIMESTRE
(GENER, FEBRER,
MARÇ)

A DETERMINAR

A DETERMINAR

VIDRE

2n TRIMESTRE
(GENER, FEBRER,
MARÇ)

GRATUÏT

EDIFICI EPA / AMICS

INICIACIÓ A LA PINTURA

2n TRIMESTRE
(GENER, FEBRER
MARÇ)

60 8 / TRIMESTRE

A DETERMINAR

RISOTERAPIA

MARÇ INTENSIU

GRATUÏT

ANTIGA BIBLIOTECA

FOTOGRAFIA I FOTOSHOP

A DETERMINAR

EDIFICI EPA / AMICS

TALLERS

2n TRIMESTRE
(GENER, FEBRER,
MARÇ)
HORARI

PREU

LLOC

TRANSTORNS DEL CICLE
VIGÍLIA-SOMNI EN ELS MAJORS

DIVENDRES 1
D’OCTUBRE, 17 H

GRATUÏT

ANTIGA BIBLIOTECA

TALLER DE PRIMERS AUXILIS
PER A LES DONES

23 I 24 DE
SETEMBRE, 16 H

GRATUÏT

ANTIGA BIBLIOTECA

VALENCIÀ ELEM/ORAL
VALENCIÀ PER IMMIGRANTS

•
•
•
•
•
•

LES INSCRIPCIONS COMENÇARAN EL DIA 1/09/2010 I ES TANCARAN EL DIA 24/09/2010. 1r TRIMESTRE. LES CLASSES
COMENÇARAN EN OCTUBRE.
2n TRIMESTRE: DE L’1 AL 23 DE DESEMBRE. LES CLASSES COMENÇARAN EN GENER.
LES INSCRIPCIONS ES FARAN A L’AJUNTAMENT EN HORARI D’OFICINES.
ABANS DEL CURS ES CONVOCARAN A TRAVÉS DE SMS LES REUNIONS PER CONCRETAR ELS HORARIS DELS CURSOS.
RECORDEU QUE EL PAGAMENT NO ES FARÀ FINS QUE REBEU UN SMS DE CONFIRMACIÓ DEL CURS.
LA MATRÍCULA ALS CURSOS DE LA EPA ÉS GRATUÏTA PER ALS EMPADRONATS. ELS NO EMPADRONATS PAGARAN 20 8.
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ESCOLA D’ADULTS - MEMÒRIA CURS 2009-2010

Al llarg de l’últim curs escolar s’han fet diferents cursos de formació de persones adultes a
l’EPA. 135 persones s’han matriculat als diferents cursos. Els cursos que s’han dut a terme
han sigut: valencià, tant elemental com mitjà i superior, anglés, castellà per a immigrants
i alfabetització, (tots aquests gratuïts), dansa oriental, ioga i informàtica per a aturats.
Els cursos que s’han fet de forma intensiva han
sigut el de risoteràpia al març, i els de vidre,
maquillatge i fotografia i photoshop al juliol.
Esperem que el pròxim curs sigueu més els
que s’animeu a acompanyar-nos en l’EPA, que
com sabeu se troba dins de l’edifici AMICS al
carrer Cervantes.
D’altra banda, també s’han impartit els cursos
per a formar a cuidadors de persones en
situació de dependència. 70 cuidadors de persones beneficiaries de les ajudes de la Llei de
la dependència de les Valls i la Baronia van assistir a aquests cursos impartits que tenen la
finalitat de millorar la qualitat de les cures i de l’atenció assistencial dirigida a les persones
dependents, així com la d’aportar consells als cuidadors.

LLIBRES D’INFANTIL
I AJUDES A SECUNDÀRIA
I BATXILLERAT

A l’igual que els últims 7 cursos i una
volta que la Conselleria ja es fa càrrec
dels llibres de primària com és la seua
obligació, l’Ajuntament es farà càrrec
de la totalitat dels llibres d’infantil,
que s’entregaran als alumnes a primers
de curs en cada classe.
D’altra banda, des de fa uns anys,
l’Ajuntament ofereix una ajuda de 60
euros als alumnes de l’IES la Vall de
Segó per a l’adquisició de llibres de
text. Les bases i el model normalitzat
de petició el podeu trobar a partir del
15 de setembre a l’escola, el web i les
oficines. S’admetran peticions fins al
30 d’octubre i els pagaments es faran
al llarg del mes de novembre.

ESCOLA DE PARES

La Mancomunitat de les Valls i l’IES la Vall
de Segó han dut a terme, al llarg del curs
escolar, la primera Escola de Família en què
han participat al voltant de 30 pares i mares
dels alumnes de les Valls. Atés l’èxit d’aquesta
iniciativa la Mancomunitat intentarà posar
les bases per poder-la exportar als diferents
col·legis dels cinc pobles de les Valls.

ÈXIT EN L’EVACUACIÓ DEL GIMNÀS

Des d’ací volem felicitar el Col·legi Sant Vicent Ferrer pel bon
funcionament del protocol d’evacuació davant una situació
de perill. El passat 6 de maig el gimnàs de l’escola va patir un
incendi que no va provocar danys personals. En acabar el curs,
començaren les tasques de neteja que han tornat a deixar el
gimnàs en condicions per al pròxim curs escolar.
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C.F. FAURA - TORNEIG MANOLO SALVADOR
En l’anterior BIM (febrer 2010) acabàvem la informació referent a la presentació dels equips del C.F. Faura, amb el
comentari següent: “esperem que els
renovats colors de les camisetes s’acompanyen de renovats ànims”. Doncs bé,
pareix que el comentari no va poder ser
més afortunat. Possiblement la temporada 2009-2010 ha sigut la més fructífera de l’etapa més recent del club.
Els equips prebenjamí B i infantil s’han
proclamat campions dels seus respectius tornejos, estos últims mostrant una
excepcional eficàcia golejadora. Però a
més, l’equip amateur ha aconseguit el
segon lloc de la classificació final del seu
grup, èxit que suposa l’ascens de categoria. Així, doncs, la pròxima temporada veurem els nostres jugadors disputant el campionat de 1a
Regional.
Com a reconeixement a este èxit, els integrants de l’equip; jugadors, tècnics i directius van ser rebuts
el passat 18 de juny en l’Ajuntament per l’alcalde i la resta d’integrants de la corporació municipal
que els van felicitar, en nom de tot el poble de Faura, per este èxit que ha suposat una gran alegria
i satisfacció.
Com ja és habitual, el punt final a la temporada l’ha posat el torneig Manolo Salvador. La presentació
de la novena edició, amb la presència de nombrosos assistents, va ser el moment triat per a rendir un
xicotet, però merescut, homenatge a Manolo, únic jugador de Faura que ha militat en la 1a divisió de
la lliga nacional de futbol professional, i que va arreplegar emocionat l’obsequi commemoratiu que
li va entregar l’alcalde.
Aprofitant la presència
del president i altres dirigents del Llevant U.D.,
del que Manolo Salvador és director esportiu,
també es va rendir homenatge a este club pel
seu recent ascens a la
màxima categoria, just
quan acaba de celebrar
el centenari de la seua
fundació.
Per a finalitzar, dir-vos
que el C.F. Faura es va
proclamar vencedor del torneig en la categoria de benjamins, mentre que el Llevant ho va fer en la
d’alevins, per a això van haver de superar a equips de la categoria del València C.F., Vila-real C.F.,
C.D. Acero, Atlético Saguntino i U.D. La Vall. Mereixen una menció especial el porter del C.F. Faura,
Josep Duran, i el davanter del València C.F., Pablo, que van rebre els guardons de porter menys golejat i màxim golejador respectivament.

El C.F. Faura ha ascendit a 1a Regional.
Recepció de l’Ajuntament a l’equip amateur, el 18 de juny.

