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L’interior de
l’escorxador

Nova biblioteca
i sala d’estudis
L’escorxador
rehabilitat

Nova biblioteca
i sala d’estudis

Full de l’alcalde
PAU

É

s la paraula més sentida
en els últims temps a tots
els mitjans. El problema és que
el camí per a trobarla és prou
complicat o millor dit alguns el
fan massa complicat, diria jo
que condicionat massa voltes
per interessos que no tenen res
a veure ni amb la pau, ni amb
les víctimes del terrorisme. Però
sempre val la pena intentar-ho.
Com va dir Gandhi “No hi ha
camí per a la pau, la pau és el
camí”.
Tots els presidents de la democràcia ho intentaren, ¿per què
no pot intentar-ho el president
Zapatero? Massa dolor com per
a no intentar-ho. Han callat les
armes. Deixem que parlen les
persones. I pensem amb el cor
en la mà què és el que tots vertaderament desitgem, amb independència del color polític amb
què legítimament tots veiem les
coses.
TEMPS DE RESTRICCIONS
Enguany la Generalitat Valenciana ha retallat considerablement totes les ajudes als Ajuntaments i Faura no ha estat una
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excepció. Per a jornals, per a llibres, per a obres... Per a mostra
un botó: de 13 contractes per a
dones desocupades que teníem
l’any passat ens han retallat a 3
contractes. I un altre botó: l’ajuda de la Conselleria per a tota la
inversió de la biblioteca nova ha
estat de 300 euros. Ni per a una
taula. En açò només vull que reflexioneu qui és qui i com se fan
les coses.
La Diputació encara no ha pagat ninguna de les subvencions
de l’any passat. A hores d’ara
ens deu més de 120.000 euros,
que ja hem pagat a tots els proveïdors. Ho hem pogut suportar
gràcies a la situació financera
sanejada de l’Ajuntament.
I acò ens duu a una última reflexió: a tots ens agrada tot i a tot
tren. Tots sabem fer ponts plens
de flors i obres faraòniques per
totes bandes. El problema és qui
ho paga. En el millors dels casos
tots i totes ho paguem amb pujades d’impostos. En altres casos no ens hem de preocupar ja
ho pagaran els nostres fills, o els
nostres nets. Cal administrar els
diners de tots amb responsabi
litat i s’ha de ser conscients d’on
se pot arribar i on no. Crec que
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la immensa majoria d’aquest po
ble ho té clar.
EL MEU SOU I L’ESTRATÈGIA DE LA CONFUSIÓ
Fer polèmica de qualsevol
cosa crec que és fàcil. Quan se
tracta de fer polèmica del sou
de l’alcalde encara és més fàcil.
Perquè quede clar cobre el que
per UNANIMITAT acordaren els
tres grups polítics municipals el
2003, d’acord amb les recomanacions que establiren tots els
partits polítics en la Federació
de Municipis i Províncies per a
tots els alcaldes l’any 1999. A
l’anterior BIM s’adjuntà l’informe
del secretari al respecte.
¿Per què tantes mentides,
irresponsabilitats i insults per
banda del Bloc? Vull pensar que
és fruit de la ignorància total i
absoluta que tenen del funcio
nament de l’Ajuntament, després de tres anys i dos regidors
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diferents. No vull pensar que
és la seua manera d’entendre
la política i de dur a terme la
seua labor fiscalitzadora d’opo
sició, perquè seria molt trist.
Quan escolteu afirmacions i insinuacions d’aquest tipus us demane que vingueu al meu despatx i us ho explicaré. Des de la
cosa més insignificant fins a l’última factura. Com sempre, estic
i estem disposats des de l’equip
de govern a explicar-ho tot.
Paciència!, que ja queda
menys perquè el poble se pronuncie en les urnes i diga el
que pensa de tots, del govern i
de l’oposició. Nosaltres sempre
hem respectat el veredicte de
les urnes i el seguirem respectant. Altres no poden dir el mateix, com podeu veure a sovint a
alguna premsa.
Bon estiu i bones festes
d’agost 2006.
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió del 28-4-06
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia i la regidoria d’Urbanisme
sobre eliminació del sector urbanitzable I-03 (Alqueria Blanca) del PGOU.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre el 75é aniversari
de la Segona República.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PP sobre el soterrament dels contenidors de fem.
Es rebutja, per deu vots en contra (set del PSPV-PSOE i tres del PP) i un vot
a favor (del BLOC), la proposició del BLOC sobre constància en acta de les
intervencions del públic.
S’aprova, per set vots a favor (sis del PSPV-PSOE i un del BLOC), dos en contra
(E. Ponz i J.R. Ortiz) i dues abstencions (del PP), la proposició del BLOC sobre
estudi de la repercussió de les línies d’alta tensió en les persones que habiten a
prop.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del BLOC sobre trobada d’escoles en
valencià a Faura.
Sessió del 26-05-06
S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia d’acceptació de la delegació
per contractar les obres del PLINTUR i del PAU de la Diputació de 2006.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia d’autorització per subscriure
el conveni de subministrament d’energia elèctrica a la UE3.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre el subministrament
del m3.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia de ratificació de la proposició de la Junta de Portaveus sobre les agressions del proppassat 6 de maig a dos
jóvens del nostre poble.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre la determinació de
les festes locals de 2007.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre els successos de la
Facultat de Dret de València del dimarts passat.
Es rebutja, per set vots en contra (del PSPV-PSOE), tres abstencions (del PP)
i un a favor (del BNV), la proposició del BLOC sobre l’Ordenança d’execució
telemàtica de procediments administratius i del registre.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PP sobre les façanes del nucli antic.
S’aprova, per vuit vots a favor (set del PSOE i un del BLOC) i dues abstencions
(del PP), la proposició del PSPV-PSOE sobre el Pla de Millora dels Municipis 20022010.
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S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre millora del servei
d’analítica.
Sessió del 30-06-06
S’acorda, per unanimitat, l’aprovació del Compte General del pressupost de
2005.
S’aprova, per unanimitat, l’aprovació dels dies festius escolars del curs
2006-07.
S’aprova, per vuit vots a favor (sis del PSOE i dos del PP) i un en contra (del
BLOC), la proposició de l’Alcaldia i la regidoria d’Educació de denúncia del conveni
de FPA amb la Diputació.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del BLOC sobre el Pla estratègic
citrícola.
S’aprova per unanimitat, la proposició del BLOC sobre la pel·lícula Tirant lo
Blanc en valencià.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PP sobre el vehicle de la policia
local.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PP sobre els pals i cables de la llum
i del telèfon al carrer de les Germanies.
S’acorda, per unanimitat, la proposició per urgència del PSPV-PSOE contra la
invasió de Palestina.

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

Sessió del 28-04-06
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a Construcciones
Posca SL, exp. 128/05, a l’av. Canaleta 36 i atzucac de la Bassa; a F. Martínez,
exp. 9/06, al c/ de l’Almàssera, 14; a Iberdrola SA, exp. 42/06, al c/ Sta. Bàrbara i
Lepanto; a V. Arnau, exp. 39/06, al c/ de la Mar, 16; a CV J. Rodrigo, 5, exp. 40/06;
a J. Garcés, exp. 41/06, al c/ de la Muralla s/n; a T. Izquierdo, exp. 43/06, a la pl.
Major, 6; a S. Martí, exp. 44/06, al c/ Sta. Bàrbara, 70, 1 i 2; a V. Antolí, exp. 46/06,
al c/ València, 48; a A. León, exp. 48/06, al c/ P. Ultra, 20; a F. Rodríguez, exp.
49/06, al c/ S. Joan, 3, 1r.
S’acorda denegar les sol·licituds de venda de nínxols de la part antiga del
cementeri, d’acord amb la normativa vigent.
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Sessió del 19-05-06
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a A. González, exp.
1/06, a l’av. Canaleta s/n; a C. Sales, exp. 51/06, al carrer de València, 32; a J.V.
Galindo, exp. 52/06, al carrer dels Cavallers, 32; a V. Beltrán, exp. 54/06, al carrer
Major, 34; a D. Adrián, exp. 55/06, al carrer M. Rodrigo, 12, 2n; a M. Llopis, exp.
56/06, al carrer M. Giner, 45; a J. Salvador, exp. 57/06, al carrer de la Mar, 22; a
F.J. Navarro, exp. 58/06, al carrer de la Muralla, 25; a E. Martí i altra, exp. 59/06,
al carrer P. Monsoriu, 7; a J. Rodrigo, exp. 63/06, al carrer de la Mar, 31, B; i A.
Torres, exp. 64/06, al carrer A. Taberner, 1.
S’acorda acceptar la subvenció atorgada per la Conselleria d’Infraestructures
i Transport per a l’obra d’Urbanització i millora de l’accessibilitat i implantació de
vials al poliesportiu i la Rodana, per l’import de 71.700,91 7€, en el trienni 2006-08.
S’aproven les bases per a la selecció dels monitors de l’Escola d’Estiu i se’n
delega en la Junta de Portaveus la baremació.
S’acorda sol·licitar a la Diputació Provincial una subvenció per a la implantació
de l’Agenda 21 Local i l’execució d’una auditoria ambiental municipal.
S’acorda encarregar a l’arquitecte municipal la redacció del projecte del PPOS
de 2007 de condicionament del carrer Santa Bàrbara, zona del Calvari.
S’acorda col·laborar en l’organització d’unes Jornades sobre vandalisme a
l’institut.
Sessió del 26-05-06
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a D. Martínez, exp.
66/06, al carrer Major, 90; a V. Escribá, exp. 67/06, al carrer 9 d’Octubre, 9; a J.
Camarelles, en representació de Elcano 2002 SL, al carrer de Cavallers, pl. Lope
de Vega i ronda Diputació; i a B. Queralt, exp. 53/06, al carrer M. Giner, 5.
Sessió del 2-6-06
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a Telefònica, exp.
68/06, als carrers dels Esports i Sta. Bàrbara; i a Albergue Puerto SL, exp. 45/06,
al carrer de València, 93 i 95.
S’aprova la sol·licitud d’adhesió als actes de commemoració del centenari del
naixement del compositor Vicente Garcés Queralt.
Sessió del 15-6-06
S’acorda, concedir les llicències urbanístiques següents: a A. García, exp.
14/06, al carrer Major, 26; a V. Sanchís, exp. 70/06, al carrer M. Giner, 26; a Yizhu
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Ruan, exp. 71/06, al carrer M. Rodrigo, 1; a M.A. Queralt, exp. 72/06, al carrer M.
Benlliure, 4, 1r; a F. Iglesias, exp. 73/06, al carrer de Sta. Bàrbara, 70, 3ª; a F.
Benet, exp. 74/06, al carrer M. Benlliure, 10; i a J.J. Falcó, exp. 75/06, al carrer de
Sta. Bàrbara, 63.
S’acorda adherir-se a la Campanya de l’Associació de Minusvàlids del Camp de
Morvedre sobre accessibilitat.
S’aprova el pla de reestructuració de barrenes d’enguany.
S’aproven les bases de la roda d’enguany.
Sessió del 30-6-06
S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències urbanístiques següents: a GasoVil SL, exp. 60/06, a l’av. de la Glorieta s/n; a V. del Valle, exp. 62/06, al carrer de la
Volta, 18; a T. Orbe, exp. 69/06, a la pl. Major, 1; a V. Queralt, exp. 76/06, al carrer
de Plus Ultra, 28; a V. Ros, exp. 77/06, al carrer A. Piñó, 25; a J.V. Sancho, exp.
78/06, al carrer dels Cavallers, 4; a R. Ramírez, exp. 79/06, al carrer de Colom, 52,
1r; a Oceal, exp. 80/06, al carrer de Cervantes /Esports; i a M. Martínez, exp. 81/06,
al carrer dels Cavallers, 15.
S’acorda adherir-se a la xarxa electrònica de lectura pública de la Comunitat
Valenciana, tot i comprometre’s a crear en plantilla una plaça de tècnic auxiliar de
biblioteca, segons el que preveu el Decret 119/2005, de 24 de juny, del Consell de
la Generalitat Valenciana.

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Les del 30-3, 12 i 15-4-06, d’imposició de sancions per infracció de la Llei de
Seguretat Vial (LSV).
Les de l’11, 13, 14, 16-2, i 25-3-06, de concessió de sengles passos de vehicles, als
carrers de M. Benlliure, 33, Almàssera, 11, i B. Ibáñez, 31, a nom, respectivament, de
M.A. Gil, R. Beltrán i J. Navarro.
La del 18-4-06, d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua 15 a 41 de 2006.
La del 28-3-06, de concessió de llicència de tinença d’un gos Rotweller a M.L.
Carrera.
La de l’11-4-06, de delegació de funcions de l’Alcaldia, per absència, els dies 13 i
14-4, en R. Gil i els dies 15 a 17-4, en V. Amer.
La del 18-4-06, d’aprovació de la memòria valorada redactada per l’aparellador
municipal, de l’obra de Treballs agrícoles d’estiu, per l’import de 120.196,80 7€, del
conveni INEM-Corporacions locals de 2006.
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Les del 26-4, 8 i 15-5-06, d’imposició de sancions per infracció de la LSV.
Les del 25-4, 3, 10 i 18-5-06, de concessió de sengles passos de vehicles, als
carrers de C. Amorós, 3, Cavallers, 9, Colom, 18-B, i Germanies, 46, a nom,
respectivament, de J.J. Salvador, M.L. Salazar, E.J. Sancho i M.F. Dobón.
La del 10-5-06, d’aprovació de la liquidació de plusvàlua 42 de 2006.
La del 19-5-06, de concessió d’excedència voluntària per interés particular a
Antonio Gázquez Montore, amb efectes de l’1 de juliol de 2006.
La del 21-5-06, d’imposició de sanció per infracció de la LSV.
Les del 22 i 23-5-06, de concessió de sengles passos de vehicles, als carrers de
Cervantes, 12 i A. Piñó, 16, a nom, respectivament, de M. Gallego i M. Pérez.
La del 6-6-06, d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua 42 a 75 de 2006.
La del 2 i 23-6-06, de concessió de llicència de segregació a V. Gomis i Sociedad
Valenciana de Recursos Urbanísticos SL, respectivament, de les finques cadastrals
núm. 425 i 646.
La de 5-6-06, de concessió de llicència d’activitat de venda de sanitaris i
materials de fontaneria, al carrer Major, 51.
La de 5-6-06, de concessió de pròrroga de dos anys de la llicència urbanística
15/2001, a T. Santajustina.
La del 9-6-06, de concessió de llicència d’autoturisme a D. Sánchez.
La del 15-6-06, de delegació de les funcions de l’Alcadia en el tinent d’alcalde
V. Amer del 16 al 18 de juny de 2006.
La del 20-6-06, d’adjudicació del contracte menor de l’obra de Substitució de la
il·luminació del camp de futbol a l’empresa INARSA, pel preu de 30.050,60 €7.



BIM FAURA

Grups municipals

Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)
PER LA BOCA MOR EL PEIX
Ara resulta, segons l’oposició, que quan l’equip de govern explica
el que s’està fent al poble, és “autobombo”; si no estem d’acord amb
el que ells diuen, “falta de talante”; si el poble vota d’una determinada
manera, els socialistes hem de demanar disculpes per traure una majoria absoluta
rere una altra. Això sí, ells són els “il·luminats” que sempre tenen raó.
De tots els temes que ens criticaren al passat BIM volem aclarir-ne alguns ja
que poden portar a confusió:
1.- Si el que vol el PP és que copiem la política urbanística de Quartell els diem
clarament que no. No s’obrirà cap nova unitat d’actuació, ni urbana ni industrial,
sense tindre el PGOU aprovat. Que això suposa anar més a poc a poc, sens dubte,
però no tenim pressa; volem fer les coses com cal i si és possible per gestió
directa de l’ajuntament.
2.- El mateix podem dir del soterrament de les línies d’alta tensió: cada cosa
al seu temps. Faura no podrà créixer si no és soterrant les línies amb càrrec a les
noves urbanitzacions; totes les gestions amb Red Eléctrica i Iberdrola estan
fetes i els grups polítics de Faura informats; potser s’acabe la legislatura i
algú de l’oposició continue sense entendre-ho.
3.- ¡Que clarividència senyors del PP!, només en dos anys de govern socialista
els efectius de seguretat ciutadana s’han incrementat en 2.100 agents a la Comunitat Valenciana. Els recordem que en 8 anys de govern popular es reduïren
un 20% i a més vostés negaven que hi haguera delinqüència.
4.- ¡Quina ventrada senyor del Bloc!, dir que tenim una ànsia desmesurada
de viure bé de la política, vosté que va ser el beneficiari de la dimissió de
l’anterior regidor del seu partit aconseguint una comissió de serveis a
l’institut. Res a dir de les comissions de serveis, però no vulga donar lliçonetes
després.
5.- Finalment, i com a prova de la eficàcia dels que ho fan tot tant bé, us convidem que repasseu totes les propostes que han fet els grups de l’oposició en aquesta legislatura. Rarament trovareu alguna que parle d’allò que ens critiquen. Per la
boca mor el peix.
A gaudir de les festes.

GRUP SOCIALISTA de Faura ■
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Grup Municipal del Partit Popular (PP)
En este BIM eixirà una nota amb el sou bruto+ss., o siga cost total, de l’alcalde
i els regidors. Almenys això és el que el màxim edil va manifestar en el ple d’abril06, en contestació a l’escrit del BLOC en l’anterior BIM.
Amb relació a este tema, només direm que els grups no sempre encertem en
els nostre suports a algunes proposicions. No obstant nosaltres vam votar a favor
d’una, en el ple de Juny-2003, en la que es va aprovar per unanimitat “una retribució anual de 34.729,92 euros, corresponent a la de cap secció de la Generalitat Valenciana” (textualment de l’acta).
Com vullga que el sou ha generat malentesos, esperem que l’escrit del secretari aclarisca la polèmica que ha portat, inclús, al PSPV a demanar la dimissió del
portaveu del BLOC, en el ple d’abril-2006.
Deixem ara este tema i passem a parlar de les nostres proposicions. A L’abril
presentem una que demanava l’enterrament, progressiu, dels contenidors de fem
començant per l’únic que hi ha en la part antiga del poble. Tots els grups la van
recolzar.
També en el mes de Maig seguim amb la zona baixa del poble, i vam fer una
que demanava una dotació per a la restauració de les façanes, d’acord amb la normativa que en l’actualitat tenim. Unanimitat.
Al Juny vam presentar dos. En la primera demanem l’obertura d’una partida
pressupostària per a la compra d’un vehicle per a la policia local. I la segona sobre
el problema del pals i cables que enlletgixen el carrer de les Germanies des de la
seua obertura, citant a les companyies de llum i telefonia implicades que donen
una solució al problema. Com en els mesos anteriors unanimitat.
Hem passat un poc per damunt de tot perquè volíem reservar un ultime buit
per a un comentari respecte als plens. Resulta frustrant acudir tots els mesos a la
reunió plenària i vore que el xicotet aforament del saló està quasi buit. Diríem que
en l’actualitat amb l’afició a les estadístiques, la mitjana de la gent és de, com a
màxim, 5 persones. Concretament en este darrer ple de Juny de 3, comptant la
periodista que és una assídua. Podríem pensar que el problema és que els plens
són avorrits, però clar això podria haver passat si en algun moment de la legislatura hi haguera hagut una afluència considerable de gent als plens que hagueren dit
que es feien pesats. Podem assegurar que no és e cas.
En fi només volíem invitar-vos que acudíreu o que almenys exposàreu pel carrer vostres inquietuds, ja que per a nosaltres si que resulta “dur” que participeu
activament en molts actes lúdics que organitza l’ajuntament, en les votacions, etc.,
i no intenteu “pujar” la mitjana de participació en els plens.
Ja per ultim saludar els festers d’enguany, que amb algun d’ells hi ha estreta
relació, i desitjar-vos a tots bones festes d’Agost.
GRUP POPULAR de Faura ■
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Grups municipals

Grup Municipal Bloc Nacionalista Valencià

UNES COSETES ACLARIDORES
El Bloc Nacionalista Valencià ha dut al Ple moltes propostes, i reduir-ho tot a
dir que proposem coses com posar càmeres o alarmes al cementeri és un acte de
simplificació ben grosser. Només cal pegar una vista als acords del Ple de cada
BIM.
La Junta de Portaveus (JP), es crea en aquesta legislatura per a preparar els
Plens, però que a més l’Alcalde la convoca quan creu oportú: per a donar-li aprovació a inversions importants i que has de decidir-ho ja. No hi ha cap llei que
regule el funcionament de la JP, del que es diu i fa no queda constància
escrita (no s’alça acta), i segons els portaveus del PSOE i PP, hi ha l’acord que les
propostes han de passar per la JP. Jo no tinc constància d’aquest acord. Sé que la
llei permet incorporar documentació fins tres dies abans per a la realització del ple
i així ho férem. Et convoquen urgentment per un motiu concret i després la urgència és ben dubtable i a més fiquen coses pròpies de la JP ordinària.
Què hauria fet el PSOE si es canviara la situació i foren ells els qui presentaren propostes que es frenaren en una JP i no arribaren al Ple?
Quan comencí com a regidor el primer que es va fer fou acusar-nos d’enganyar
el poble. Però si és una cosa prevista per la llei electoral! El canvi de Diego per mi
fou explicat en el seu dia i a la premsa, si el que vostés pretenien (i encara pretenen) era manipular l’opinió pública, sembla que no ho aconseguiren. La gent no
és tan simple.
En un Ple vaig haver d’agrair el respecte que em mereixia la intervenció d’un
dels regidors de l’equip de govern en referir-se a mi i a les propostes del BNV, per
comparació a les maneres del portaveu del PSOE. Torne a agrair-li-ho. Per sort, en
un poble menut tots ens coneixem.
Li recorde, Sr. Alcalde, que respecte del seu sou el BNV no s’ha equivocat. Les
dades errònies del que li costa a l’Ajuntament el lloc de l’Alcalde les facilitaren vostés i el seu sou sí que coincideix. Per cert, ja li agradaria a un director d’escola
cobrar el que cobra vosté als 33 anys.
Jo li demanaria un poc més de modèstia i que no fóra tan superb. No ens enganyem, que si els grups de l’oposició no són responsables d’alguna regidoria és
simplement perquè vosté no va voler, o no ho recorda!?.
Diuen que el regidor del BNV insulta i no té dignitat. Encara no he insultat ningú, tot el contrari, he agraït i he sigut insultat. I sóc tan digne com qualsevol
de vostés, que per molt que criden no em llevaran la dignitat de ser rebel. Gràcies
BON ESTIU I BONES FESTES
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Xarrada sobre les estafes més freqüents
al Llar dels Jubilats.
(16-05-06)
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VI Volta a Peu - Memorial Héctor Forner.
(27-05-06)
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Equip semifinalista del
Campionat El Corte Inglés
de l’any 2006.

Finalistes del III Campionat d’aficionats.
(09-06-06)

Escola de Pilota de Faura.
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El solar de les casetes dels
membres aconvertit en pàrquing
i en breu, en mercat.

Col·loqui sobre el món de la pilota.
(05-06-06)

Xarrades sobre vandalisme
a l’institut (juny 2006)
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ESCOLA D’ESTIU 2006.
Activitats i visita a les marjals
(juliol 2006)
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1. El mercat

A l’octubre de 2005, la Conselleria de Sanitat, emetia un informe sanitari en
què sol·licitava a l’Ajuntament la correcció d’algunes deficiències del mercat. Entre altres coses s’indicava que “s’hauran d’ubicar els llocs de venda de productes
alimentaris en un recinte específic dotat de mínimes condicions higièniques, accés
a aigua potable, vàters, contenidors de residus estancs”. Per això l’Ajuntament al
febrer decideix habilitar el solar de les antigues casetes dels mestres per a mercat
i també per a ús de pàrquing els dies que no estiga el mercat. També se sol·licita a
totes les paradetes la correcta regularització de la situació administrativa.
Seguint les mateixes recomanacions s’ha tramés als comerciants que l’Ajuntament controlarà que eixisteix la correcta indicació dels preus dels productes a les
paradetes. I amb acord de tots ells, després de la primera amonestació se retirarà la
llicència a qui no hi pose els preus. El sol i la pluja són coses que no se poden evitar
en els mercats a l’aire lliure, com passa a quasi tots els mercats de la Comunitat.
Que és possible millorar-lo, evidentment. Però el que primer hem de fer és complir la normativa.

2. Suspensió de llicències al sòl urbà

Amb motiu de la redacció del Pla de Reforma Interior en l’àmbit del sòl urbà
definit per les Normes Subsidiàries de Planejament al plànol de classificació del sòl,
que hi inclou les zonificacions de nucli històric, nucli urbà i zona industrial, se suspenen les llicències de parcel·lació, edificació i demolició en aquest àmbit, durant el
període d’un any.
Per tant, se recomana que abans de demanar qualsevol activitat d’obres corresponent, els interessats passen a informar-se per l’Oficina Tècnica d’Urbanisme en
els horaris habituals de dimecres o dijous.

3. Tractament de clavegueres

Com tots els anys s’ha fet el tractament intensiu per a la desratització i desinsectació de les clavegueres així com el tractament de desinfectació a totes les ins
tal·lacions municipals.
Aquest tractament és el més intensiu, però s’hi continuen fent els tractaments
parcials, donat que hi ha zones del poble on les panderoles i les rates s’hi reprodueixen més fàcilment per la composició del terreny.
De totes maneres, com sempre, si veiem que el tractament no és efectiu per la
zona on viviu o teniu altre tipus de molèsties us agrairíem que ho posareu en coneixement de l’Ajuntament perquè cridem a l’empresa que fa el tractament.

4. Cotxes abandonats

Es fa un seguiment dels cotxes “abandonats” a la via pública. Us recordem que
“cotxe abandonat” és aquell que està més de trenta dies sense menejar-se del mateix lloc de la via pública i que l’Ajuntament pot instruir un expedient sancionador al
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propietari que fa cas omís dels advertiments de la Policia Local. Una crida al sentit
comú d’alguns veïns que dipositen el cotxe en la via pública, normalment davant la
porta d’algun altre veí i el deixa allà abandonat o semiabandonat.
Una crida que fem extensiva també al respecte als pasos de vehicles.

5. Cementeri

En el cementeri i en la web teniu la normativa aprovada per la Junta de Govern
Local que recull pràcticament totes les normes “no escrites” que fins ara s’anaven
aplicant.

6. Finestreta única

Es recorda que a l’Ajuntament de Faura funciona la finestreta única, un mecanisme que permitix que tot el veïnat puga presentar tot tipus de sol∙licituds i escrits dirigits a qualsevol òrgan de les tres administracions (la de l’Estat, la de l’Autonomia i
el propi Ajuntament), amb plens efectes des de la presentació al registre d’entrada.
Els avantatges que oferix són, entre altres, l’aproximació de l’Administració, la
simplificació de les relacions entre els ciutadans i les organitzacions administratives,
evitar els desplaçaments, oferir un únic punt de registre al poble.
També s’han iniciat les gestions amb la Generalitat perquè l’Ajuntament puga
emitir certificats de firma electrònica per a realitzar gestions davant les administra
cions públiques. Us informarem en pròxims BIMS d’aquestes novetats.

7. Reparacions de la xarxa d’aigua

Es recorda l’esquema on es veu clarament a qui correspon el pagament de la
reparació de l’avaria en la xarxa d’aigua potable. El mateix criteri s’aplica en cas de
les reparacions de connexions de clavegueres. Aquest criteri no és nou, és el que va
aplicant l’Ajuntament de sempre.

Collarí de connexió

Collarí

collarí ha
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8. Festes

Es recorda que es pot pagar la col·laboració de les festes a Bancaixa, al compte
dels festers, facilitant-los el treball. Recordem que les quotes són voluntàries i estan
fixades en 70 7 per casa i 15 7 per pensionista.
També recordem que el resguard de Bancaixa o el paper segellat que vos faciliten els festers serà necessari per als coets de la baixada i qualsevol altre acte que
necessite justificació de col·laborador.
Per als coets de la baixada s’apuntarà en horari d’oficines fins al dia 18 d’agost,
dia abans de la baixada. No espereu a última hora.

9. Trastos

Es recorda que els mobles i altres efectes es trauen la nit del dia assenyalat, que
és dijous. A L’AGOST NO SE TRAURAN ELS TRASTOS. La resta de mesos serà
els següents dies 14 de setembre, 19 d’octubre, 16 de novembre i 14 de desembre.
Recordem que només se poden treure els dies assenyalats.

10. Programació del Centre Cultural Excursionista La Vall de
Segó

El Centre Excursionista ens informa de les activitats previstes per a juliol i agost.
Les reunions són 3 i 31 d’agost, a les 22.00 h a la seu en el centre de l’EPA de
Faura.
Dia

Activitat

6 d’agost
12 d’agost
22 a 26 d’agost
Els dijous

PR-La Vall de Segó - Tram Senda la Ratlla
Eixida nocturna “Passegem pel terme”
Cavalls del Vent. Cadí-Moixeró
Eixides per la rodalia

11. Biblioteca Nova i Sala d’Estudis

Eixida
Pavelló Multiusos Faura
Plaça de l’Ajuntament
Eixida al Pirineu
Pavelló Multiusos

Hora
7.30
24.30
18.00

A partir de festes podeu veure com ha quedat la nova biblioteca i la sala d’estudis. Està previst que puga funcionar amb tota normalitat al principi de la tardor una
volta estiga posat en marxa el conveni de la Conselleria de la Xarxa Electrònica de
Biblioteques que ens permetrà veure el fons bibliogràfic de totes les biblioteques de
la Comunitat Valenciana.
Els nous horaris també se posaran a partir d’aquestes dates i està previst que
duplique el seu horari d’obertura.
També trobareu 8 ordinadors amb connexió a Internet per a ús públic i amb
què les regidories de Cultura i Educació tenen previstes tota una sèrie d’activitats a
l’hivern, sobretot per a la gent més gran que és la més desconnectada de les noves
tecnologies.
S’han organitzat unes jornades d’animació lectora per a tots, de que us donarem
informació detallada el pròxim octubre.
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12. Prohibició de fer foc a tot el Parc de la Rodana

D’acord amb la normativa vigent i segons acord de la Junta de Govern Local
de 10 de juliol, per motius de prevenció se PROHIBEIX fer FOC a tot el Parc de la
Rodana (Zona d’Acampada) fins al 30 de setembre. Als paellers només estarà prohibit quan hi haja alerta 3 que degudament estarà indicat als paellers. Consulteu la
disponibilitat dels paellers a l’Ajuntament.

13. Direcció General de Trànsit

En virtut del conveni entre l’Ajuntament i la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana des de l’1 de juliol totes les multes que gestionava la Policia Local,
una volta emesa la butlleta de sanció ja no les tramita l’Ajuntament, sinó la Prefec
tura Provincial de Trànsit que serà qui farà tot el tràmit administratiu. Amb això posem en avís que a partir d’eixe moment les infraccions que es facen dins del poble
també poden ocasionar la retirada de punts del nou carnet de conduir.

14. EPA curs 2006-2007

Com sempre l’EPA de Faura oferix a tota la gent del poble que estiga interessada
la preparació del curs per a l’obtenció del títol d’Educació Secundària Obligatòria.
També altres cursos, com és ara: alfabetització, educació base, castellà per a
estrangers, informàtica I, anglés bàsic i quatre cursos de valencià per a adults on
també es prepara per a l’examen de la Junta Qualificadora. A més d’altres cursos
i novetats que estaran disponibles a partir de setembre de 2006 a l’EPA de Faura, i
dels que us donarem més informació.

15. Nota informativa d’errors en els domicilis fiscals

S’ha produït un error en els domicilis fiscals dels rebuts de l’aigua i del fem
d’enguany, ja que la Diputació ha pres les dades directament de l’Agència Tributària
i no de l’Ajuntament, que són les correctes. S’han pres les mesures adients perquè
açò no torne a passar. Disculpeu les molèsties.

Noms propis
Vicent Garcés. Amb motiu del centenari del naixement del compositor Vicent
Garcés l’Institut Valencià de la Música editarà l’obra completa i gravarà un CD
antològic, per a donar la difusió a una obra, en la seua majoria inèdita, amb l’assessorament de Sergi Arrando, estudiós i biògraf de Garcés.

IES La Vall de Segó. L’IES La Vall de Segó torna al nostre BIM en la secció

de noms propis per haver aconseguit el Primer Premi per a Projectes d’Educació Vial
de la Comunitat Valenciana. Una felicitació a tot l’equip directiu i a tot l’alumnat.

José Pérez Peiró. Ha estat nomenat pel Govern com administrador de l’Institut Cervantes a Pequín. Un faurer molt internacional.
Manolo Salvador Serra. Al secretari tècnic del Llevant UD, per l’ascens de
l’equip a 1a divisió.
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Marjal (juny 2006).

ALGUNES REFLEXIONS AL VOLTANT DE L’ATUR
Sovint se senten comentaris relatius a l’atur, les persones beneficiades, els diners que costa al poble, la rendibilitat dels jornals, l’aprofitament de les marjals,
etc. però poques vegades s’escolten reflexions serioses que servisquen per a millorar un aspecte de la vida del nostre poble que, vulgue’m veure-ho o no, està ací.
Faura va ser un poble capdavanter en la lluita contra l’atur estacional de l’estiu.
La compra de marjals es va fer per recuperar part dels diners que l’administració i
l’ajuntament destinaven a jornals. El model no solament va quallar sinó que va ser
copiat per altres pobles del voltant. Però hi ha dues coses que no es poden oblidar:
d’una banda es dignificà el treball dels jornalers i d’una altra, l’administració no va
tindre més remei que premiar l’esforç que feia el poble destinant una part del seu
pressupost a donar feina.
Uns anys després, no és ningú secret, la terra no és el que era; part de la gent
jornalera ha buscat altres alternatives de treball, la construcció du uns anys de bonança i el poble té altres necessitats.
Des d’eixa nova percepció, l’ajuntament, aprofitant els recursos exteriors i incrementant els propis, ha donat un canvi a l’atur: les cotitzacions dels jornalers, la
incorporació de les dones desocupades a la roda de l’estiu i fins i tot ha normalitzat el treball jove. Els hivernacles s’omplin de noves plantes ornamentals i arbrat
que farà falta quan el poble cresca. El Llorencet, enguany l’hem deixat en guaret.
La compra dels terrenys de la Rodana, un mos apetitós per als promotors urbanístics, s’ha d’entendre com una prolongació del projecte que encetàrem entre tots
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quan compràrem la marjal. Enguany ens ha permés diversificar el treball al temps
que recuperem com a parc urbà un tros del nostre terme. Un projecte que durà
uns quants anys el veure’l acabat, però que sens dubte li donarà qualitat al poble.
A la vostra disposició.

Sari Gil
-Regidora de Treball-

Nota: les dades corresponents a 2006 com no son definitives, no s’inclouen. Així mateix fem constar que 2005 es considera un any especial
pels decrets d’ajudes a les gelades i les pluges.

Visita del Subdelegat del Govern a la marjal (23-05-06).
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PEL RESPECTE DELS DRETS DE LES PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA
OBJECTIUS:
• Als passos de vianants de les Valls no hi ha cap rampa per a poder pujar
amb facilitat els carros, tant la gent major que va amb el carro de compres
com les persones amb mobilitat reduïda.
• En les farmàcies tampoc hi ha rampes condicionades ja que falta un agarrador per a poder recolzar-se.
• A la Canaleta, que és un parc, hi ha unes rampes on els carros esvaren i no
podem frenar a causa de la nostra mobilitat reduïda. Igual que els fanals que
estan damunt de les voreres i nosaltres amb els carros no podem passar tan
fàcilment.
• Al cementeri de Faura hi ha baranes que no arriben als últims escalons i
les persones majors i les persones amb capacitat reduïda no poden pujar al
pavelló nou on descansen els seus familiars o amics.
• A BANCAIXA les portes per a entrar estan molt fortes i per això les persones
majors o amb mobilitat reduïda no tenim prou força per a obrir les portes.
• A la Caixa Rural de Faura tampoc hi ha rampes.
• En quasi cap bar del nostre poble hi ha rampes.
• En cap comerç de les Valls hi ha rampes excepte en 2 o 3 que si que les
tenen.
• Els cotxes no respecten les poques rampes que hi ha a les Valls.
• Hi ha cotxes que aparquen damunt de la vorera i les persones majors no
poden eixir de les seues cases a caminar un poc ja que no s’atrevixen a
anar per davall de la vorera.
• Els badens que s’han fet fa poc amb un poc de pujada perquè els cotxes
reduïsquen la velocitat dins de la població, tenen al costat de la vorera un
pam de buit i ací les persones que vagen caminant, fàcilment amb una
distracció així com les que viuen davant tenen el perill de girar el peu i fins i
tot caure-hi.
• Les zones de vianants del passeig tenen unes rampes pintades de groc
que no es respecten ja que els cotxes aparquen davant d’estes ratlles. De
la mateixa manera que si és una zona de vianants els vehicles no haurien
de passar per ací, i molta gent que porta moto es fica i algun dia podrien
envestir algun ancià o algun xiquet.
Opinió personal:
Crec que hi hauria d’haver-hi un poc més de vigilància en estos casos ja que
haurien de respectar les coses públiques que es fan per a les persones amb
mobilitat reduïda.
				
22

Margarita CARRASCOSA – Veïna de Faura

BIM FAURA

Tauler d’anuncis

TELÈFONS D’INTERÉS
AJUNTAMENT (Fax: 96 260 00 19)...........................................................962600004
EMERGÈNCIES DE TOT TIPUS ...............................................................112
GUÀRDIA CIVIL (Horari: De 9 a 14 i de 16 a 19)........................................962636462
POLICIA LOCAL……………………………………669491216 - 669491217 - 669491218
COS NACIONAL DE POLICIA PORT DE SAGUNT (Informació per al DNI)....962670091
CENTRE DE SALUT DE FAURA................................................................962600467
FARMÀCIA DE FAURA...............................................................................962600055
HOSPITAL DE SAGUNT.............................................................................962659400
HOSPITAL CITA PRÈVIA.............................................................................962678198
CREU ROJA.................................................................................................962672127
HOSPITAL CLÍNIC.......................................................................................963862600
CENTRE COMARCAL DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR.............................962677812
TAXI DE FAURA..........................................................................................686962530
IBERDROLA.................................................................................................901202020
NOTARIA......................................................................................................962605062

HORARIS MUNICIPALS
• Ajuntament de Faura: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. dissabtes de 9 a 13 h.
		
email: ajfaura@fauraweb.net
• Visites a l’alcalde: matí: de dilluns a divendres de 9 a 14 h., depenent de l’agenda.
		
vesprada: dilluns i dijous de 18 a 20 h.
		
email: alcaldia@fauraweb.net
• Treballadora social: dimarts de 9 a 14 h., telèfon 96 260 26 33
• Cementeri: de 10 a 20 h.
• Llavaner: de 10 a 20 h.
• Oficina Tècnica d’Urbanisme (horari al públic):
		
• Arquitecte: els dijous de 18 a 20 h. (caldrà concertar cita)
		
• Aparellador: els dimecres de 9 a 13 h.
• Biblioteca: Els horaris s’anunciaran a setembre.
• Saló d’actes: Ús, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament almenys amb 3 dies d’antelació.
• Zona d’acampada: Ús, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament. Caps de Setmana i festius
oberta a partir de les 9.30 h. fins a les 21 h.
• Font d’aigua: De 9.15 a 19.30 h.
• Mercat ambulant: dimarts i dissabtes de matí.
• Autobus de Les Valls: eixides de:
Les Valls Carrefour
		  07.15	  11.45
		  12.30	  14.15
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