
Butlletí d’Informació
Municipal de Faura
Núm. 28 
Agost 2011

www.faura.es BIM

Estrenem una nova instal·lació per a la pràctica del nostre esport. 
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Un moment del Ple d’investidura.
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FULL DE L’ALCALDE
Toni Gaspar

Discurs d’investidura de l’alcalde.
11 de juny de 2011

Senyores regidores, senyors regidors, senyora 
secretària, autoritats, amics i veïns :
M’agradaria que les meues primeres parau-

les al front de l’ajuntament que es constitueix 
hui per als pròxims quatre anys siguen d’espe-
rança i de calor per a més de les 150 famílies 
del poble que tenen algun membre en l’atur i 
que pateixen en les seues carns com ningú els 
assots d’esta crisi sense precedents. 

El vostre alcalde, en la mesura de les pos-
sibilitats, sense distincions, com sempre ho fa, 
treballarà amb totes les forces de què dispose 
per ajudar a passar esta nit fosca que sé que 
algun dia passarà.

Perquè en un poble, com en una gran famí-
lia, quan un membre ho passa malament, ho 
passem malament tots.

A continuació d’estes paraules de calor i 
d’estima, les de gratitud, les de gratitud im-
mensa a tots els faurers i faureres que el 22 de 
maig una vegada més parlaren en les urnes, alt 
i clar, com sol passar sempre en este poble.

 Paraules de gratitud a tots i totes. A tot 
el poble. Als qui heu donat suport al projecte 
que encapçale i als qui heu triat altres opcions 
polítiques. Moltes gràcies al grup socialista, 
i als seus regidors i a les seues regidores que 
m’han donat els vots per a esta investidura, i 
moltíssimes gràcies a tots els qui, eixe dia, el 
de les eleccions, des del primer membre de les 
meses fins a l’últim en vindre a votar, féreu de 
la normalitat , de la democràcia i de la partici-
pació, una notícia que no va eixir en cap lloc, 
ja sabeu com és açò, però que sí que va ser 
la vertadera notícia de les eleccions al nostre 
poble . 

I és clar, l’agraïment més emotiu a tots els 
meus, als qui estan al meu costat dia a dia, 
sempre, en els moments bons i els menys bons, 

que saben, respecten i moltes vegades aguan-
ten sense haver-ho demanat que qui us parla 
té una passió, una passió que es diu Faura. 

Fa 8 anys que un jove de 29 anys prenia la 
paraula en este plenari i us exposava el que 
volia per este poble i com volia fer-ho. Han 
passat volant, ho reconec, però em satisfà 
enormement i m’ompli d‘orgull quan rellegisc 
les anteriors paraules i comprove que continue 
pensant en allò que és essencial, el mateix 
que pensava i que he aplicat estos vuit anys a 
l’acció política, i que pense seguir aplicant els 
pròxims quatre, els que estaré al front de tots 
vosaltres.

Continue pensant que la missió d’un polí-
tic és servir, no que el servisquen. Però servir a 
tots, sense cap distinció. Que és la seua missió 
escoltar la gent, fer-la participar i il·lusionar-
la. Que mai s’ha d’imposar, sinó parlar. Que 
tot es pot fer millor i si es fa malament s’ha 
d’estar sempre disposat a corregir. Que estem 
per garantir que els ciutadans tenen el màxim 
possible amb els recursos que tenen. Però, so-
bretot, que s’ha de ser íntegre, fidel amb les 
idees, respectuós  però conseqüent, sense ven-
dre’s, però sense comprar a ningú, i que mai 
s’ha de trair la voluntat de la gent, expressa-
da a les urnes. Que tots som iguals, pensem 
com pensem, creguem, en el que creguem, o 
estimem com estimem, i que els poders públics 
estan per garantir-ho .

I amb eixos principis com a pilars de l’ac-
ció política, també he de dir-vos que he aprés 
molt, sobretot humilitat i sentit comú, dues co-
ses bones per a la vida i bones per a la política. 
Eixa lliçó mai us l’agrairé suficientment.

Són moments complicats, ho sabeu, són 
moments on tots, sense excepció, pensem 
que les coses es poden i es deuen fer millor, 
que es deuen repensar moltes coses, fins i tot 
moltes de les normes que guien l’acció políti-
ca, d’això també n’estic convençut, perquè les 
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generacions  canvien, i els jóvens i els de més  
de trenta anys no pensaven igual que ara, i el 
món no està quiet mai. No hem de tindre por a 
fer canvis, a millorar, a escoltar la veu dels qui 
han eixit al carrer sincerament a millorar les co-
ses, i amb els instruments que ens hem dotat, 
canviar-les si la majoria hi estem d’acord.

No hem de tindre por a això. De tots és sa-
but que malgrat això, les institucions que més 
responen i les més valorades pels ciutadans 
són els ajuntaments, les més pròximes, les que 
més es veuen. Comencem per millorar-les i la 
gent tornarà a mirar la política i els polítics amb 
dignitat. Perquè quan la gent veu l’esforç, veu 
com es fan les coses, i ho veuen sense interfe-
rències, ni filtres, i amb el cor, valoren el que 
molts hòmens i dones fan al front de les ins-
titucions, donant el millor que tenen. No ens 
quedem només amb els quatre desvergonyits 
que no es creuen açò o fan de la política un es-
pectacle permanent. La millor cosa de la gent, 
i dels qui se’n posen enfront mai està suficient-
ment descobert.

És just que havent arribat ací, faça memòria 
i recorde a tots els alcaldes, els regidors i les 
regidores del poble al llarg de tots els temps. 
Sempre han intentat fer el millor per al seu po-
ble, defensar els interessos de tots i totes, mal-
grat que algú, lamentablement, ho pagà en la 
pell, malgrat que alguns, per la irracionalitat de 
les coses, han tingut, fins fa molt poc, que de-
fendre la seua dignitat als jutjats. Per a tots ells, 
són les solemnes paraules de gratitud d’este al-
calde i d’este ajuntament.

Senyors regidors, tot açò està molt bé, 
però som els onze els qui haurem d’esfor-
çar-nos perquè la gent veja que es mereixem 
el lloc que ocupem, que se senta il·lusionada 
amb nosaltres; al futur equip de govern li ho 
pressupose, però també, és clar, als altres re-
gidors i regidores  que el poble ha volgut que 
estiguen en el digne i també important paper 
de l’oposició . 

Tots, jóvens, grans, esperen un ajuntament 
que els faça sentir orgullosos i estic segur que 

els onze sabrem no defraudar-los. Seguim escri-
vint  el llibre de la nostra història tots junts.

Igual que les altres dues vegades que he tin-
gut el privilegi d’adreçar-vos les paraules d‘in-
vestidura, este discurs vull dedicar-lo també, i 
entendreu ben bé en sentir-lo, a qui i a què va 
dedicat, i que és el que vull expressar amb això.

Diuen que els moviments només es demos-
tren caminant. Tenim una herència, la dels nos-
tres pares que és més que una herència genè-
tica i personal, tenim eixa herència de respecte 
i amor pel que és nostre, per esta terra, per la 
nostra llengua i pel que moltíssima gent d‘este 
poble ha lluitat, continua lluitant i lluitarà, sense 
moure pols ni remolí, sense espectacles, amb la 
normalitat més absoluta, caminant, d’eixa ma-
nera que tan exemplarment fa este poble. 

Este tercer discurs d’investidura, vull que 
acabe amb unes paraules que escriví un faurer 
i musicà un faurer fa ara quasi vuitanta anys, i 
que a molts us sonaran: qui no ha vist la mar 
des de Faura, des d’este carrer, des de la Ro-
dana. És tot un càntic d’amor a esta terra, a la 
vida i a la gent. Això, és el que crec que és la 
política, sincerament .

Marinera dels ulls blaus,
Diu la joventut, que passa,
¿no vas al poble a la festa,
fan ball de tioia a la plaça
marinera de carn bruna?
Deixam mirar la mar blava.
Marinera dels ulls fixos,
Li diu la vida que passa,
Cada dia que se’n va,
Una il·lusió es esfullada,
I un neguit ens agullona.
Deixam mirar la mar blava.
Marinera d’ulls cansats,
Diu la vellesa que aguarda,
Les il·lusions ja no tornen,
Si un dia fugen de l’ànima,
Res ja esperes marinera.
Deixam mirar la mar blava.

Moltíssimes gràcies a tots, bona nit.
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ORGANIGRAMA

DELEGACIONS

CONSOL DURAN DIANA

CULTURA I PILOTA

PORTAVEU 

MIGUEL JESÚS MECHÓ FORNER

EDUCACIÓ, ESPORTS,

FUTBOL I AGENDA 21 

PORTAVEU ADJUNT

ROSARIO CLARA GIL MONTOLIO

TREBALL,

MANTENIMENT I INSTAL·LACIONS 

VICENT LLUCH VILAR

AGRICULTURA I TERME MUNICIPAL

ELVIRA BONANAD CUBELLS

IGUALTAT (Serveis Socials, dona, 

dependència, Faura solidària)

JAVIER QUERALT VILA

CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, 

LLUM I MERCAT

JUNTA DE GOVERN LOCAL
1a tinent d’alcalde

CONSOL DURAN DIANA
2a tinent d’alcalde

ROSARIO CLARA GIL MONTOLIO

REPRESENTANTS CONSELL AGRARI
ANTONI F. GASPAR RAMOS

(President)
VICENT LLUCH VILAR

(PSOE)
LAURA VICENTA GAMÓN ALCÓN

(PP)
DOMÈNEC GARCIA ANGLÉS

(ERPV)

JUNTA DE PORTAVEUS
CONSOL DURAN DIANA

(PSOE)
MARÍA RAMÓN BELTRÁN

(PP)
DOMÈNEC GARCIA ANGLÉS

(ERPV)

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
ANTONI F. GASPAR RAMOS

(President)
JAVIER QUERALT VILA

(PSOE)
CONSOL DURAN DIANA

(PSOE)
MICHELA MARTÍNEZ SERRA

(PP) 
LAURA VICENTA GAMÓN ALCÓN

(PP)
DOMÈNEC GARCIA ANGLÉS

(ERPV)

REPRESENTANTS EN EL CONSELL 
ESCOLAR MUNICIPAL DEL 

CEIP SANT VICENT FERRER I EPA
ANTONI F. GASPAR RAMOS

MIGUEL JESÚS MECHÓ FORNER

REPRESENTANTS EN LA 
MANCOMUNITAT

ANTONI F. GASPAR RAMOS
JAVIER QUERALT VILA

ANTONI F. GASPAR RAMOS

ALCALDE-PRESIDENT

TRESORER
JAVIER QUERALT VILA
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ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONÒMIQUES
Dades electorals Eleccions Municipals 2011

Cens 2.806
Total votants 2.172 77,41%
Abstenció 634 22,59%
Vots vàlids 2.116
Total nuls 31 1,43%
Vots en blanc 25 1,17%

CANDIDATURA VOTS %  REGIDORS

PSOE 1.286 60,07% 7

PP 580 27,09% 3

ESQUERRA-AM 168 7,85% 1

C.M. COMPROMÍS 82 3,83%

Dades generals de l’elecció  Nombre  % 

 Cens  2.753  
 Total votants  2.149  78,06 
 Abstenció 604  21,94 
 Vots vàlids  2.116
 Vots nuls  30 1,4
 Vots en blanc  38 1,77

CANDIDATURA SIGLES VOTS %

Partido Socialista Obrero Español PSOE 929 43,23

Partido Popular PP 833 38,76

Coalició Compromís C. COMPROMÍS 115 5,35

Esquerra Republicana del País Valencià ERPV 82 3,82

Esquerra Unidad del País Valencià EUPV 63 2,93

ALTRES  59 2,75

PSOE
7 REGIDORS

PP
3 REGIDORS

ESQUERRA-AM

1

C.M
. CO

M
PRO

M
ÍS

O

Dades electorals Eleccions Corts Valencianes 2011
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L’AJUNTAMENT INFORMA
ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

•  Es rebutja, per huit vots en contra (els del PSPV-PSOE) 
i tres a favor (els del PP), la proposició del PP sobre la 
col·locació del cartell infor matiu de l’obra del Pla Con-
fiança al carrer de la Pilota.

Sessió del 19-04-2011
•  S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia so-

bre obres, plans i programes 2011.
•  S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 

sobre imposició i aprovació de l’ordenança fiscal regu-
ladora de la taxa per instal·lació d’anuncis publicitaris 
ocupant terrenys d’ús públic local.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE i 
ERPV sobre l’execució d’hipoteques.

Sessió extraordinària del 27-04-2011
•  Formació de meses electorals per a les eleccions locals i 

autonòmiques el pròxim 22 de maig de 2011.
Sessió del 08-06-2011
•  S’acorda, per unanimitat, la ratificació de la resolució 

d’Alcaldia, sobre la gestió del servei públic de submi-
nistrament domiciliari d’aigua potable.

• S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Al caldia 
sobre l’aprovació del compte general de 2010.

Sessió de l’11-06-2011
•  Constitució del nou Ajuntament i elecció de l’alcalde. 

És elegit alcalde-president Antoni F. Gaspar Ramos 
amb els set vots del grup socialista.

Sessió extraordinària del 27-06-2011
•  Es dóna compte de la composició dels grups polítics i 

dels portaveus.
•  S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia so-

bre dotació econòmica dels grups polítics municipals .
•  S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre 

la periodicitat de les sessions plenàries.
•  S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre 

la composició de la Comissió Especial de Comptes.
•  S’acorda, per deu vots a favor (els del PSPV-PSOE i 

els del PP) i un vot en contra (el d’ERPV), la proposi-
ció d’Alcaldia sobre nomenament de representants de 
l’Ajuntament en òrgans col·legiats.

• S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre 
designació de tresorer.

•  S’acorda, per majoria absoluta amb huit vots a favor 
(els del PSPV-PSOE i el d’ERPV) i tres en contra (els del 
PP), la proposició d’Alcaldia sobre reconeixement de 
dedicació exclusiva.

•  S’acorda, per majoria absoluta, deu vots a favor (els 
del PSPV-PSOE i els del PP) i una abstenció (la d’ERPV), 
la proposició d’Alcaldia sobre autorització al regidor 
d’agricultura.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre 
delegació de competències del Ple en la Junta de Go-
vern Local.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició d’Alcaldia sobre 
les dues festes locals per al 2012.

Sessió del 25-07-2011
•  S’acorden, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE i el 

d’ERPV) i tres vots en contra (els del PP), les proposi-
cions del PSPV-PSOE i d’ERPV sobre un model educatiu 
d’ensenyament plurilingüe.

Sessió del 28-02-2011
• S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 

sobre la modificació de crèdits en el pressupost de 
2011, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdits .

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia so-
bre rectificació de l’inventari municipal de béns i drets 
de Faura.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 
sobre l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per pres-
tació del servei d’impressió de fulls en dependències 
municipals.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia so-
bre aprovació definitiva dels estatuts de la Mancomuni-
tat de les Valls.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 
sobre gestió del servei de quiosc en el local propietat 
municipal al parc de la Rodana.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 
sobre el Dia Internacional de les Dones.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 
relativa al model elèctric.

•  S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE) i tres 
en contra (els del PP), la proposició del PSPV-PSOE ins-
tant mesures d’austeritat a la Generalitat Valenciana.

•  S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE) i tres 
en contra (els del PP), la proposició del PSPV-PSOE rela-
tiva al restabliment d’emissions de TV3.

Sessió del 21-03-2011
•  S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre 

reconeixement de compatibilitat de la treballadora social 
en el servei d’atenció a la dependència a temps parcial.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia so-
bre reconeixement del caràcter ritual de la “Baixà”.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia so-
bre modificació del reglament orgànic municipal.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 
so bre gestió del servei de subministrament domiciliari 
d’aigua potable.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia 
sobre alienació de l’excedent d’aprofitament del sector 
industrial I-02.

Sessió del 28-03-2011
•  S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia so-

bre aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Faura 
i Correus i Telegrafs S.A. per a la millora de la prestació 
del servei postal.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 
instant a les administracions públiques l’adopció de di-
ferents mesures d’ajuda al sector citrícola valencià.

•  S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE) i 
tres en contra (els del PP), la proposició del PSPV-PSOE 
instant a la Conselleria d’Agricultura l’adopció de dife-
rents mesures contra les plagues dels cultius.

•  S’acorda, per huit vots a favor (els del PSPV-PSOE) i tres 
en contra (els del PP), la proposició del PSPV-PSOE ins-
tant a la Conselleria d’Agricultura ajuda econòmica a 
l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició del PP instant 
al Govern espanyol i europeu que rebutge la renovació 
de l’acord d’associació entre la Unió Europea i Marroc.
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•  S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 

sobre documentació a aportar en les comissions de ba-
remacions de l’INEM-SERVEF.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 
sobre la integració dels treballadors del camp en el rè-
gim general de la Seguretat Social.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 
sobre la integració de les empleades de la llar en el rè-
gim general de la Seguretat Social.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE 
sobre la declaració de reparació i reconeixement de la 
memòria de Luis Ocaña Navarro.

•  S’acorda, per unanimitat, la proposició d’E�PV so-S’acorda, per unanimitat, la proposició d’ERPV so-
bre la constitució del Consell Escolar Territorial de la 
Mancomunitat  de les Valls, amb una esmena del PSPV-
PSOE.

•  S’acorda, per unanimitat, mostrar la solidaritat del nos-
tre poble cap a les víctimes de l’atemptat d’Oslo.

Sessió del 31-01-2011
• S’acorda denegar la sol·licitud d’ENAGAS, S.A. sobre 

prórroga de la llicència urbanística municipal.
•  S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: 

les números 23, 47, 58 i 60/2010; i la número 1/2011.
•  Es dóna compte de l’escrit de la Conselleria de Cul-

tura i Esports autoritzant el projecte de seguiment 
arqueològic amb relació al projecte de Duplicació del 
gasoducte Tivissa – Paterna.

Sessió del 28-02-2011
•  S’acorda el pla d’actuacions d’emergències per a la 

cremà i focs d’artifici en Falles.
•  S’acorda concedir les llicències urbanístiques se-

güents: les números 22 i 61/2010; i les números 2, 3, 
7 i 8/2011.

Sessió del 21-03-2011
•  S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: 

les números 5, 6, 10, 11, 12 i 15/2011.
Sessió del 19-04-2011
•  S’acorda prorrogar la llicència urbanística municipal 

12/2010.
•  S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: 

les números 52/2010, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 
23/2011. 

•  S’acorda concedir a l’escola de música “Joan Garcés 
Queralt” una ajuda econòmica per a la realització 
d’una jornada de convivència amb la banda juvenil 
d’Alfara del Patriarca.

•  Es dóna compte de l’informe de la Policia Local relatiu 
a la senyalització del pas de vianants de l’entrada del 
poble.

Sessió del 08-06-2011
•  S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: 

les números 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 i 33/2011.
•  S’acorda concedir subvencions al Col·legi Sant Vicent 

Ferrer per als alumnes de 5é i 6é de primària per a acti-
vitats extraescolars.

•  Es dóna compte de la proposta del Consell escolar so-
bre els dies de festa local del curs 2011/12. 

•  Es dóna compte de l’escrit del Centre Cultural Excur-
sionista la Vall de Segó sobre la devolució de part de la 
subvenció per al viatge a la neu.

•  S’acorda l’adhesió al manifest per l’ensenyament pluri-
lingüe de qualitat “SÍ AL VALENCIÀ”.

•  S’acorda l’adhesió a les reivindicacions dels agricultors 
i de les organitzacions agràries AVA i La Unió sobre el 
maltractament de les nostres fruites i hortalisses pel su-
posat brot d’ecoli a Alemanya.

•  S’acorda recolzar a la Mancomunitat de les Valls, AMPA 
i equip docent de l’escola Infantil “El Tabalet” en totes 

les accions encaminades a aconseguir l’ampliació de 
l’escola infantil.

Sessió del 27-06-2011
•  S’acorda concedir la llicència d’obres número 30/2010.
•  S’acorda aprovar les bases reguladores de la �oda per 

a l’any 2011.
•  S’acorda autoritzar a l’Ajuntament de Torremocha de 

Jarama (Madrid) perquè un total de 20 persones facen 
nit en instal·lacions municipals.

•  S’acorda l’impuls de diferents expedients administra-
tius com el de requeriment als propietaris del manteni-
ment de les condicions de seguretat i salubritat de les 
parcel·les rústiques del terme municipal; la revisió de 
l’ordenança de pas de vehicles; i la comprovació d’altes 
d’immobles en el IBI d’urbana.

•  S’acorda l’encàrrec de projectes a diferents regidories 
com ara, al regidor del mercat “L’estudi de millora i 
funcionament de neteja del mercat municipal dels di-
marts”; a la regidora d’igualtat “El programa d’acció 
per a potenciar Faura Solidària”; i al regidor d’esports 
“El pla d’instal·lacions esportives amb horari d’apertura 
al públic”.

•  S’acorda sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer la neteja del barranc de Faura al límit de 
Quartell .

•  S’acorda sol·licitar a �ed Eléctrica Española diferent do-
cumentació sobre les últimes reunions de l’alcalde so-
bre el projecte de modificació per soterrament parcial 
de la 220 kv Sagunt-Vall d’Uixó i de l’esbossa de 132 
kv rambleta-Sagunt (tram 123 - 125) en el terme muni-
cipal de Faura.

•  S’acorda encarregar als tècnics municipals la redacció 
dels següents documents: pla de millora de carrers i 
espais públics; millora d’accés per a vianants i bici en 
l’entrada del poble; pla de sostenibilitat municipal en 
matèria de polítiques d’estalvi energètic; i ampliació de 
la sala d’estudis.

•  S’acorda la col·laboració amb l’empresa SEASA per a 
la redacció del Pla Integral del cicle de l’aigua; així com 
la posada en marxa de campanyes informatives sobre 
la prestació del servei pel Consorci d’Aigües Camp de 
Morvedre (m3). 

•  S’acorda aprovar l’esborrany sobre línies generals del 
programa plurianual en matèria de vivenda protegida a 
Faura i cens de vivendes.

•  S’acorda aprovar l’esborrany del programa de festes.
•  S’acorda felicitar María Mercedes Pardo Escudero per 

l’obtenció del premi atorgat per la Generalitat Valen-
ciana al Comerç Excel·lent a l’òptica Optimil situada al 
carrer Cirilo Amorós, núm. 6.

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Tots per unanimitat
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les números 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45 i 
46/2011.

•  S’acorda concedir una subvenció per al transport als 
xiquets que van al campament d’estiu a Tahiruela de 
Jérica.

•  Es dóna compte de diferents comunicacions oficials de 
la SAT “El Roll i del CEIP Sant Vicent Ferrer.

•  S’acorda aprovar les condicions de seguretat de la 
“Baixà” d’acord amb les directrius de l’equip d’inter-
venció d’armes i explosius de la Guàrdia Civil.

•  S’acorda començar la redacció de l’ordenança sobre ci-
visme i el reglament de cerimònies civils.

•  Es dóna compte de la reunió mantinguda amb els pa-
res i mares d’escolars, tant d’infantil, com de primària 
i secundària sobre el decret del Plurilingüisme, i de les 
diferents iniciatives que s’han empres.

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
•  La de 17 de desembre, de concessió de llicència de se-

gregació de la finca registral núm. 138.
•  Les de 20 de desembre i 29 d’abril, de desestimació 

d’indemnitzacions per responsabilitat patrimonial .
•  Les de 22 de desembre, 1� de febrer i 7 de març, d’in-Les de 22 de desembre, 14 de febrer i 7 de març, d’in-

coació d’expedients sancionadors per infracció de l’ar-
ticle 94, del Reglament general de circulació.

•  Les de 22 de febrer, 13 d’abril i 2� d’abril, i 13 de ju-Les de 22 de febrer, 13 d’abril i 29 d’abril, i 13 de ju-
liol, d’incoació d’expedients sancionadors per infracció 
dels articles 94.2 i 94.2F del Reglament general de cir-
culació, respectivament.

•  Les de 22 de desembre, 12 de gener, 25 de març i 8 
de maig, d’incoació d’expedients sancionadors per in-
fracció dels articles 155, 143.1, 2.1.5A i 151.2.5, del 
Reglament general de circulació, respectivament .

•  La de 22 de desembre, d’aprovació de la certificació 
número 3 i última de l’obra “Substitució de la xarxa 
d’aigua potable en la zona del Raval (als carrers dels 
Esports, Germanies i Nou d’octubre)”.

•  La de 22 de desembre, de sol·licitud de subvenció a la 
Conselleria de Solidaritat i Ciutadania per a l’agència 
AMICS.

•  Les de 23 de desembre, � d’abril i 12 de juliol, d’incoa-Les de 23 de desembre, 4 d’abril i 12 de juliol, d’incoa-
ció d’expedients de responsabilitat patrimonial.

•  Les de 23 de desembre, 12 de gener, 12 i 13 d’abril, 
i 8 de juliol, d’iniciació de procediments sancionadors 
per infracció de l’article 34.3.b, de la Llei de residus.

•  Les de 28 de desembre, 24 de gener, 25 de febrer, 17 
de març, 18 d’abril, 10 de maig i 16 de juny, d’aprova-
ció de les certificacions números 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de 
l’obra “Espai dels majors”, respectivament .

•  La de 31 de desembre, d’aprovació dels honoraris de 
direcció de l’obra “Substitució de la xarxa d’aigua po-
table en la zona del Raval”, inclosa al Pla Especial de 
suport a la inversió productiva en municipis de la Co-
munitat Valenciana.

•  La de 31 de desembre, d’aprovació de la certificació 
número 1 i única de l’obra “Substitució i millora de la 
xarxa de sanejament i defensa contra avingudes en la 
zona del Raval”.

•  Les de 4 de gener i 17 de febrer, de sol·licitud de 
subvencions a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació  per als projectes “Millora permanent del 
camí Rodana” i “Recuperació integral del casc histò-
ric”, respectivament .

•  La de � de gener, de sol·licitud de subvenció a la Con-La de 4 de gener, de sol·licitud de subvenció a la Con-
selleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitat-
ge per al projecte “Millora d’abastiment d’aigua al Parc 
de la Rodana”.

•  Les de 12 i 27 de gener i 13 de juliol, de sol·licitud de 
subvencions al SERVEF per als projectes “Revalorització 
d’espais públics urbans”; “Taller d’ocupació de Faura”; 
“Projecte socioeducatiu per a l’especialitat de jardineria 
i restauració del paisatge”; i “Projecte socioeducatiu 
per a l’especialitat d’activitats auxiliars en vivers, jardins 
i centres de jardineria”, respectivament.

•  Les de 12 de gener i 14 de febrer, d’aprovació de la 
relació provisional i definitiva d’aspirants admesos i ex-
closos en les proves de selecció per a la provisió en pro-
pietat de dos places per promoció interna vacants en el 
Cos de la Policia Local, respectivament .

•  La de 1� de gener, de sol·licitud de subvenció a la Con-La de 14 de gener, de sol·licitud de subvenció a la Con-
selleria de Turisme per a l’edició d’un catàleg de con-
sulta dels recursos turístics de Faura.

• La de 1� de gener, de restauració de la legalitat urba-La de 19 de gener, de restauració de la legalitat urba-
nística a l’immoble del carrer Estació, núm. 5-12. 

•  Les de 21 de gener, de concessió de passos de vehicles 
als carrers Cervantes, núm. 10; Rubau, núm. 15; i Mi-
guel de Cervantes, núm. 3.

•  La de 24 de gener, de sol·licitud del Programa 
de Foment  d’Ocupació Salari Jove per al 2011 al 
(SERVEF ).

•  Les de 27 de gener i 11 de febrer, d’aprovació de 
les certificacions números 1, 2 i 3 de les obres d’ins-
tal·lació de gespa artificial en el camp de futbol munici-
pal, respectivament.  

•  Les d’1 de febrer, 5 de maig i 5 de juliol, d’aprovació 
de les certificacions números 2, 3 i 4 de l’obra “Am-
pliació de la Ronda Quémalo i construcció de carrer per 
a joc de pilota”, respectivament.

•  La de 3 de febrer, d’autorització perquè la secretària-
interventora de l’Ajuntament de Faura acumule la Se-
cretaria-Intervenció de la Mancomunitat.

•  Les de 7 i 11 de febrer, de sol·licitud de subvencions a 
la Conselleria de Benestar Social per a l’equipament de 

Sessió extraordinària del 15-07-2011
•  Es dóna compte de l’informe del segon trimestre de 

2011 de la Policia Local sobre la situació de possible 
abandonament de vehicles en la via pública.

•  Es dóna compte del Decret que declara deserta la 
subhasta de l’immoble del carrer Cavallers, núm. 7, es 
sol·licita l’emissió d’un nou informe pels Serveis tècnics 
municipals, i s’inicia un nou procediment d’adjudicació 
per procediment obert a l’oferta econòmicament més 
avantatjosa.

•  Es dóna compte de la reunió en el Ministeri de Foment 
amb els alcaldes de les Valls el passat 14 de juliol i del 
compromís del Ministeri per a buscar altres alternatives 
a l’extracció d’àrids del Codoval.

Sessió del 25-07-2011
•  S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: 
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l’Espai dels Majors i per al projecte “Millora dels acce-
sos al Poliesportiu Municipal”, respectivament.

•  La de 22 de febrer, d’incoació d’expedient sancionador 
per infracció de l’article 53, de la Llei sobre Seguretat 
Vial.

•  La de 23 de febrer, d’aprovació de la llista definitiva 
d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria per a 
una plaça d’agent de policia local.

•  Les de 25 de febrer, de sobreseïment de les instruc-
cions dels expedients 2, 3, 4/2011, sobre la Llei de 
residus .

•  La de 26 de febrer, de requeriment de retiració de vehi-La de 26 de febrer, de requeriment de retiració de vehi-
cle en aplicació de la Llei de residus.

•  La de 3 de març, de concessió de llicència de segona 
ocupació número 452.

•  Les de 4 de març i 5 de maig, de concessió de llicències 
per a la tinença d’animals potencialment perillosos.

•  Les de � de març i 1 de juliol, d’aprovació de les liqui-Les de 9 de març i 1 de juliol, d’aprovació de les liqui-
dacions corresponents a l’execució d’obres de tanca-
ment de solars.

•  La de 10 de març, d’incoació d’expedient sancionador 
per infracció dels art. 13.1 i 13.2, de la Llei de tinença 
d’animals.

•  La d’11 de març, de sol·licitud de subvenció a l’Institut 
Valencià de la Música per a fer el Cicle de Música Va-
lenciana i de Cambra “Vicent Garcés”.

•  La d’11 de març, d’ordenar l’execució d’actuacions en 
l’immoble del carrer Santa Bàrbara, núm. 26.

•  Les de 15 de març i 5 d’abril, de concessió de targetes 
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

•  La de 16 de març, de concessió de llicència armes.
• La de 23 de març, de sol·licitud de subvenció a la Con-La de 23 de març, de sol·licitud de subvenció a la Con-

selleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a prorro-
gar el projecte “Agent econòmic de desenvolupament 
local per a l’exercici 2011-2012”.

•  Les de 23 de març i 18 de maig, d’execució municipal i 
d’aprovació de la certificació única i última de les obres 
de restauració dels casilicis del Calvari, respectivament.

•  La de 25 de març, d’anul·lació de la resolució 37/2011 
i d’incoació d’expedient sancionador núm. 4/11-T 
d’infracció de l’art. 94.2, del Reglament General de 
Circulació.

•  Les de 26 de març i 12 d’abril, de concessió de les 
llicències de primera ocupació números 454 i 455, 
respectivament .

•  Les de 2� de març i 13 d’abril, d’iniciació del procedi-Les de 29 de març i 13 d’abril, d’iniciació del procedi-
ment d’adjudicació i de contractació de l’alienació del 
solar del carrer Cavallers, núm. 7, respectivament .

•  La d’1 d’abril, d’aprovació de recaptació de diferents 
taxes municipals.

•  La de 4 d’abril, d’adhesió al programa de Pràctiques 
Formatives “La Dipu te beca” de la Diputació de 
València .

•  Les de 5 d’abril, de reserva de locals i panells electorals .
•  La de 5 d’abril, d’adjudicació provisional de la gestió 

del quiosc de propietat municipal al parc de la Rodana.
•  La de 6 d’abril, d’aprovació de l’expedient de con-

tractació del servei públic de subministrament domi-
ciliari d’aigua potable.

•  Les de 6 d’abril i 17 de maig, de concessió de llicèn-
cies ambientals de carnisseria, al carrer Santa Bàrbara, 
núm. 53 B; i de bar-restaurant, al carrer al Cirilo Amo-
rós, núm. 27, respectivament.

•  Les de 6 d’abril i 1� de maig, d’iniciació de procedi-Les de 6 d’abril i 18 de maig, d’iniciació de procedi-
ments de concessió de llicències ambientals per a 
instal·lar un centre podològic, al carrer Cervantes, 
núm. 43-B-1; i una oficina bancària, al carrer Mestre 
Giner, núm. 21, respectivament.

•  La de 7 d’abril, de renovació de les targetes d’esta-
cionament núm. 6, 7, 8 per a persones amb mobilitat 
reduïda.

•  La de � d’abril, de contractació de jardiners segons l’or-La de 8 d’abril, de contractació de jardiners segons l’or-
dre de selecció de l’expedient del “Taller d’Ocupació” .

•  La de 12 d’abril, de sol·licitud d’ajudes al Servici Públic 
d’Ocupació Estatal (SPEE) per al projecte “Treballs Agrí-
coles d’Estiu”.

•  La de � de maig, de sol·licitud de subvenció a la Con-La de 4 de maig, de sol·licitud de subvenció a la Con-
selleria d’Indústria, Comerç i Innovació per al projec-
te “Actuacions en equipaments de comerç físicament 
agrupat de Faura, Fase II”.

•  La de � de maig, de denegació de pagament dels inte-La de 4 de maig, de denegació de pagament dels inte-
ressos legals de la sentència 731/2008.

•  La de 24 de maig, d’adjudicació a l’empresa “Sociedad 
Española de Abastecimiento”, S.A., el contracte de 
gestió del servei públic de subministrament domiciliari 
d’aigua potable.

•  La de 25 de maig, de contractació dels alumnes del Ta-La de 25 de maig, de contractació dels alumnes del Ta-
ller de Formació en l’especialitat d’agricultura ecològica .

•  L’1 de juny, de declarar deserta la subhasta del solar 
del carrer Cavallers núm. 7.

•  La de 7 de juny, de convocació de ple extraordinari per 
a la constitució de la corporació municipal i elecció de 
l’alcalde/alcaldessa.

•  Les de 10 i 11 de juny, de cessió i nomenament de 
personal eventual.

•  Les de 13 i 17 de juny, de nomenament de tinences 
d’alcaldia, delegacions i nomenament de membres de 
la Junta de Govern Local.

•  La de 22 de juny, d’execució de les obres de “Cons-La de 22 de juny, d’execució de les obres de “Cons-
trucció d’instal·lacions complementàries al carrer de 
pilota” per mitjà del procediment de contracte menor.

•  La de 27 de juny, d’aprovació de l’expedient de con-
tractació per a la gestió del servei públic de quiosc en 
el local propietat municipal, al parc de la Rodana, mit-
jançant la modalitat de concessió.

•  La d’1 de juliol, d’aprovació de les liquidacions corres-La d’1 de juliol, d’aprovació de les liquidacions corres-
ponents a l’execució d’obres de voreres.

•  La de 5 de juliol, de contractació per a la instal·lació 
d’un servei de sistema d’alarma de seguretat a través de 
dispositius interns de moviment a l’Espai dels Majors.

•  La de 12 de juliol, d’aprovació de la factura de les 
obres “Construcció d’instal·lacions complementàries al 
carrer de pilota”; i de sol·licitud a la Diputació de Va-
lència l’abonament de la subvenció corresponent a les 
obres.

•  La de 12 de juliol, de sol·licitud de subvenció a la Con-La de 12 de juliol, de sol·licitud de subvenció a la Con-
selleria de d’Infraestructures i Transport per al projecte 
“Enllumenat públic accés al municipi des de l’avinguda 
La Glorieta - ronda Diputació”.
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Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)

Les eleccions celebrades el passat 22 

de maig han configurat una nova 

corporació municipal; el poble ha par-

lat i vol que siguen tres les sensibilitats 

polítiques que estiguen representades al 

llarg dels quatre anys de legislatura. El 

poble ha parlat i ha atorgat novament 

la majoria d’eixa representació a la can-

didatura del partit socialista.

Als regidors i regidores de la candi-

datura socialista ens ompli d’orgull de-

mocràtic el fet que el poble ens trie, 

per huitena volta consecutiva, per a dur 

endavant un projecte solidari iniciat fa 

vint-i-huit anys, que amb l’ajuda de to-

tes i tots, ha suposat un canvi en la vida 

del nostre poble. És la raó que ens porta 

també a l’agraïment sincer per eixa con-

fiança dipositada en nosaltres. Gràcies 

de tot cor.

Hem encetat una nova etapa per 

a dur endavant eixe somni que es diu 

Faura, ple de satisfaccions però també 

de dificultats perquè als moments difí-

cils les desigualtats són més fondes. Les 

regidores i els regidors socialistes volem 

renovar el nostre compromís de treball, 

i dur endavant les nostres propostes, i 

totes les de la resta de grups 

que siguen bones per a Fau-

ra, de manera que amb els 

mitjans de què disposem, 

millorar la qualitat de vida de tots els 

faurers .

Temps tindrem per a debatre i argu-

mentar els nostres posicionaments i pro-

postes, però ara, des del grup socialista 

llancem a la resta de regidors i regidores 

el nostre oferiment sincer, que és tam-

bé una petició recíproca: honestedat, 

diàleg i respecte democràtic. Per eixes 

tres raons val la pena ser representant 

del poble. 

L’última frase d’un poema de Salva-

dor Espriu, cantat per Raimón, resumeix 

perfectament quina és la nostra llavor: 

”Ens mantindrem fidels per sempre 
més al servei d’aquest poble”.

Volem acabar felicitant al nostre al-

calde, que a l’igual que els seus prede-

cessors en l’etapa democràtica, ha estat 

elegit diputat provincial. 

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
www.pspv-psoe.net/faura 
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Volem començar el primer BIM 
d ’aquesta recién estrenada legislatu-

ra amb el discurs de la nostra candidata 
Michela.

“Bona vesprada.
Senyora i senyor diputat, senyors regi-

dors, familiars i amics, que ens acompa-
nyeu hui en aquest acte de presa de pos-
sessió del nou ajuntament. Tots i cada un 
dels que formem este consistori estem 
ací per la voluntat dels ciutadans, lliure i 
democràticament expressada a les urnes 
el diumenge dia 22 de maig.

Des del Partit Popular volem agrair i 
felicitar tant als que van optar per la nos-
tra candidatura com als que van preferir 
donar el seu suport a altres opcions polí-
tiques. A tots ells, i especialment als que 
ens han atorgat la seua confiança, volem 
manifestar-los el més ferm compromís 
amb el nostre poble i dir-los que no els 
defraudarem.

Des del respecte, a les opinions i plan-
tejaments diferents dels nostres, defen-
drem a través del diáleg qualsevol pro-
posta que siga beneficiosa per al poble.

Volem fer una crida a la participació 
dels veïns en la vida política, econòmica, 
social, cultural, esportiva, educativa...

Existeix al nostre poble un important 
teixit associatiu, que hui està representat 
en molts dels assistents en aquest acte, 
que és necessari impulsar des de l’institu-
ció municipal.

La democràcia no pot consistir en el 
fet que anem a votar cada quatre anys 
i delegar tota la responsabilitat en els 

Grup Municipal del Partit Popular (PP) regidors  i l’alcalde. La de-
mocràcia es fa cada dia 
amb l’opinió, la critica, i el 
treball diari. Per això li de-
manem a cada Faurer i Fau-
rera que assumeixca la seua part de res-
ponsabilitat en la construcció d’un poble 
mes participatiu .

Els veïns de Faura poden comptar 
amb nosaltres per a fer que l’ajuntament 
funcione, i des d’ací oferim la nostra col-
laboració al nou consistori.

Moltes gràcies”

- Ja han passat quatre anys de les an-
teriors eleccions municipals, quatre anys 
en els quals hem patit una crisi que ha 
afectat a tots els sectors i per tant, a 
tots els nostres veïns, per això no vo-
líem oblidar-nos en aquest primer escrit 
als faurers, de tots aquests que dia a dia 
pa teixen el greu problema de l’atur. Des 
de el Partit Popular sabem que es temps 
d’arrimar el hombro, per això els diem 
al nou consistori que ens tindran al seu 
costat amb esforç i implicació per un in-
terés comú que té nom propi FAURA.

- Per altra banda agraïr a tots els 
membres que anteriorment han compo-
sat el grup Popular per la seua dedica-
ció incondicional, i encara que no sigueu 
cara visible en aquesta legislatura, sabem 
que podem comptar amb tots vosaltres  
en tot moment. Moltes gràcies. 

                                                                        

    GRUP POPULAR DE FAURA
www.myblog.es/ppfaura
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GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal d’ERPV

El vot dels ciutadans de Faura a les darreres 
eleccions municipals ha fet possible que Es-

querra Republicana del País Valencià tinga re-
presentació al consistori en boca de Domènec 
Garcia.

Ara fa just quatre anys un grapat de dones i 
homes de Faura decidiren tirar endavant el pro-
jecte d’Esquerra Republicana del País Valencià 
per al nostre poble. Malgrat que no vam ob-
tenir representació en la contesa electoral de 
l’any 2007, no vam desistir de seguir treballant 
de valent per arrelar el nostre projecte no sols a 
Faura, sinó també a la resta de la comarca del 
Camp de Morvedre. I el resultat d’aquest tre-
ball il·lusionant i engrescador és el regidor que 
representarà durant els propers quatre anys to-
tes les persones que creuen en el projecte d’Es-
querra Republicana per al nostre municipi.

Per fi, la veu dels republicans de Faura sona 
a l’Ajuntament del nostre poble gràcies als vo-
tants que dipositaren la seua confiança en no-
saltres i a tota la gent que ens ha fet costat 
en tot aquest temps participant en cada acció 
cívica desenvolupada tant al nostre poble com 
a la resta de les Valls.

En aquest sentit, abans de tenir represen-
tació al consistori, Esquerra-Faura ha treballat 
incansablement per defensar la presència inter-
nacional de la nostra llengua a través de l’Ins-
titut Ramon Llull; per fer pública la memòria 
històrica de les víctimes locals del franquisme; 
per aconseguir el soterrament de les línies d’alta 
tensió que travessen el barri d’Almorig, amb es-
menes als Pressupostos Generals de l’Estat que 
ens han tombat constantment els vots del PSOE 
i del PP al Congrés dels Diputats, a Madrid. 

D’altra banda, la fi de les emissions de TV3, 
després d’anys de setge per part del govern 
de Camps, ha ocupat una part important de 
les nostres reivindicacions, mitjançant precs 
que han instat l’Ajuntament a posicionar-se en 
defensa  de la llibertat comunicativa, recollida 

de signatures, accions i ma-
nifestacions en defensa de la 
llengua del poble. En aquest 
sentit, no entenem que, en ple 
segle XXI, en un espai comu-
nicatiu de llengua comuna es 
perseguisca una televisió pública, mentre que, 
amb els nostres diners, es manté una televisió 
vergonyant, C9, feta a mida dels interessos 
propagandístics de Partit Popular, tal com els 
coneguts tratges Milano, que han vestit el Molt 
Honorable els darrers anys.

Tots aquests casos de feblesa democràtica 
enforteixen la voluntat dels republicans i repu-
blicanes de Faura per denunciar tot allò que 
considerem que s’allunya de la justícia social, la 
igualtat i el benestar dels més desafavorits. Per 
tant, aquesta serà la nostra màxima durant els 
pròxims quatre anys.

Així doncs, Esquerra-Faura, sense voler trau-
re la voluntat política a ningú, manifesta ober-
tament la seua voluntat de ser la veu del po-
ble: del poble i per al poble. No dubteu que 
la vostra veu, que és la nostra, serà escoltada 
pel nostre grup municipal, així que encorat-
gem tots els nostres conciutadans a mostrar les 
seues  inquietuds i fer-nos-les arribar. Ja sabeu 
on ens podeu trobar.

Finalment, volem manifestar també la nos-
tra alegria, el nostre somriure i la nostra sa-
tisfacció per la dimissió d’un “suposat molt 
honorable” sospitós de corrupció. La pudor 
de corrupció que la màxima autoritat del País 
Valencià ha escampat arreu de l’Estat espanyol 
i de la comunitat internacional haurà de ser 
compensada amb escreix amb el treball de po-
lítics honestos.

Només ens queda desitjar-vos que passeu 
unes bones Festes d’Agost i que gaudiu de 
tots els bons moments que sempre ens deixa 
aquesta època de l’any, salut!

GRUP MUNICIPAL D’ERPV
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MOLTS BREUS
METRE CÚBIC. Després de 18 anys d’espera ja està ací l’aigua del metre cúbic. 
Una aigua de millor qualitat, lliure de nitrats, de cal, ..., i també, com ja sabeu, 
un poc més cara. En breu rebreu un tríptic amb tota la informació. 
Amb l’entrada en funcionament del metre cúbic, la gestió de l’aigua potable 
(facturació , avaries, etc.) passa a donar-la l’empresa SEASA (Aguas de Valencia). 
Per a qualsevol avaria, fuga, alta, etc, haureu d’adreçar-se als següents telè-
fons: al 96-386.06.00 (Atenció al client de 8 a 20 h, de dilluns a divendres) i al        
96-386.06.38  (Avaries i Urgències Servei 24 hores).

LÍNIES D’ALTA TENSIÓ. Els huit anys de treball de l’Ajuntament pel soterrament 
de les línies d’alta tensió van donant el seu resultat. Red Eléctrica Española repo-
tenciarà una de les dues línies, i si es queda al mateix lloc, haurà de soterrar-la. 
Un cost menys pel poble.

CODOVAL. Els alcaldes de les Valls i alguns membres de la plataforma cívica “La 
Vall de Segó, com ara sempre!”, tingueren una reunió el passat 14 de juliol a Ma-
drid, amb responsables i tècnics d’Adif. Tornaren amb el compromís ferm de què 
tant des d’Adif, com des de Ministeri estan treballant enèrgicament en altres alter-
natives, ja que no es vol tocar el paratge del Codoval.

LLIBRES DE TEXT. Un any més l’Ajuntament subvencionarà el 100% els llibres d’in-
fantil. Ha canviat el procediment. Heu de comprar els llibres, i després passar per 
l’Ajuntament i portar el justificant de pagament, tal i com es fa amb la vacuna pre-
venar. El motiu, són les pegues que posà la Conselleria l’any passat a que l’Ajunta-
ment comprara els llibres i presentara la factura.

DECRET SOBRE PLURILINGÜISME. Des de la regidoria d’Educació s’han organit-
zat una sèrie d’iniciatives a favor del manifest de l’Escola Valenciana en defensa 
de la nostra llengua, el valencià. Una de les iniciatives és la recollida de signa-
tures; els fulls es poden trobar en tots els establiments del poble i també a les 
oficines de l’Ajuntament.

CURS IMELSA. Amb la col·laboració de l’Ajuntament ofereix el curs “Atenció so-
ciosanitària a persones dependents en instal·lacions socials”, del 19 de setembre 
al 31 d’octubre, de 9 a 14 h. El curs està destinat a persones desocupades, prè-
viament inscrites en el curs des de l’oficina del SERVEF de Sagunt. La selecció de 
personal es farà al llarg de tot el matí del dia 2 de setembre, a l’edifici AMICS-EPA.

MODIFICACIÓ DEL REBUT DE RESIDUS. El rebut que des del Consorci de Resi-
dus ha arribat a les cases no és un impost nou. Se tracta del mateix que pagàvem 
a la Mancomunitat (el conegut com rebut del fem), però que ara se distribueix en-
tre Mancomunitat i Consorci de Residus.

RODA. Tots sabeu que els diners de la Roda ixen de la venda de les tomates i els 
melons. Tampoc cal que vos diguem com ha anat la campanya. Estes circumstàncies 
han fet que la Roda acabarà abans que altres anys. De totes formes, quasi 100 
persones, a través d’altres programes d’ocupació, estan treballant per al poble.

BAREMACIONS. L’Ajuntament fa les baremacions amb les normes que marca la Con-
selleria. Hem demanat que les canvien perquè hi ha coses injustes i millorables. 
Esperem que ens facen cas.
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TAULER D’ANUNCIS
TELÈFONS D’INTERÉS I CORREUS ELECTRÒNICS

OFICINES  ………………………………… 96 260 00 04. Fax: 96 260 00 19 ajfaura@fauraweb.net 
ALCALDIA ……………………………… 96 260 00 04 / 96 260 53 81 alcaldia@fauraweb.net 
JUTJAT DE PAU ………………………… 96 260 00 04 oficines@fauraweb.net 
POLICIA LOCAL ………………………… 669 491 216 policia@fauraweb.net 
OFICINA TÈCNICA D’URBANISME ……… 96 260 53 57 oficinatecnica@fauraweb.net
AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 96 260 00 04 aedl@fauraweb.net 
AMICS  …………………………………… 96 260 26 33. Fax: 96 260 01 47 
- Serveis socials  amics@fauraweb.net
- Servei d’atenció a la dependència  dependencia@fauraweb.net
BIBLIOTECA ………………………………  biblio@fauraweb.net
MANCOMUNITAT LES VALLS …………… 96 260 50 67 manco@fauraweb.net 

ALTRES TELÈFONS D’INTERÉS 
EMERGÈNCIES DE TOT TIPUS ………………………  112
TELÈFON D’AJUDA A LA DONA MALTRACTADA …  016
GUÀRDIA CIVIL (Horari: de 9 a 14 i de 16 a 19) ……  962636462
CITA PRÈVIA PER AL DNI ……………………………  902247364
CENTRE DE SALUT DE FAURA     Cites ……………  962600313
 Urgències ………  962600467
FARMÀCIA DE FAURA ………………………………  962600055
HOSPITAL DE SAGUNT ………………………………  962659400
CENTRE COMARCAL DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR …  962677812
IBERDROLA ……………………………………………  901202020
NOTARIA DE FAURA …………………………………  962605062
RÀDIO-TAXI (àmbit comarcal) ………………………  962680999
CORREUS ………………………………………………  962600352

HORARIS MUNICIPALS

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.

Us recordem que l’Ajuntament 
té FINESTRETA ÚNICA per a 
facilitar-vos les gestions davant 
de qualsevol administració. 

• Oficines: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dissabtes de 9 a 13 h.
• Oficina virtual: en www.faura.es clicar en la icona “oficina virtual”
• 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: Caldrà concertar cita
  - Aparellador: els dimecres, de 9 a 13 h.
  (No hi ha oficina tècnica en agost)
• 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.

• Faura solidària: dimarts i dijous, de 18 a 20 h. (Agost tancat)
• Mercat ambulant: dimarts i dissabtes de matí.
• Recollida d’oli: els dimarts de matí, a la plaça del mercat
• Recollida de fem orgànic: es traurà de 20 a 24 h.
• Autobús de les Valls: Ix de les Valls a les 07.15 i de Carrefour a les 

13.15 h. (en agost no hi ha) 

Recollida de trastos

15 de setembre
20 d’octubre
17 de novembre
15 de desembre

Els trastos s’han de traure eixos 
dies per la nit. Són el tercer dijous 
de cada més.



Acabada la primera fase de l’Espai dels Majors. Un edifici de 
gran simplicitat distributiva, on té prioritat la funcionalitat 
de les estances, i totalment integrat en el paisatge a l’imitar 
un magatzem de taronges. Esperem que prompte comence la 
segona fase (Centre de Dia). 


