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Vull aprofitar aquest últim BIM 
de la legislatura per traslla-

dar-vos dos assumptes interes-
sants per a tot el veïnat que han 
vist la llum en l’últim trimestre.

Primer, la coneguda per tots 
com “Casa Gran”, al carrer Major 
no serà enderrocada i la primera 
planta i la segon hi esdevindran 
propietat municipal, segons el 
preacord de l’Ajuntament amb 
l’empresa constructora i que es 
formalitzarà en breu.

Segon, la Junta de Govern 
Local ha aprovat i traslladarà 
al Ple d’Abril perquè el ratifique 
el Pla d’Acció de la Policia Lo-
cal 2007-2010. Els efectius poli-
cials de Faura se duplicaran en 
aquest període, se consolidarà 
el cos de la Policia Local i se 
passarà com més prompte mi-
llor a serveis de policia de 24 
hores ininterrompudes. Tot se-
guint amb el treball que al llarg 
d’aquestos quatre anys s’ha dut 
a terme per professionalitzar els 
nostres efectius locals i millorar 
aquest servei públic.

A les portes d’unes noves 
eleccions municipals aprofite 
també el meu full per traslladar 
a tot el poble l’agraïment per la 
col·laboració que ha donat sem-
pre al llarg de la legislatura. Hem 
intentat sempre treballar per a  
tots i totes, però també amb tots 
i totes. Hem intentat fer-ho tot 
des de la participació del veïnat 
i hem intentat fer front a tots els 
compromisos amb una hisenda 
municipal sanejada i respectuo-
sa amb els diners de tots.

Hem lluitat sempre per un po-
ble millor, amb major qualitat de 
vida i hem defés els interessos 
de tots i totes per damunt dels 
interessos particulars.

Ara arriba l’hora que valoreu 
el treball del govern i, com no, 
també el de l’oposició i que par-
ticipeu i us feu sentir amb l’exer-
cici del vostre vot el pròxim 27 
de maig.

Com sempre, amb les portes 
del meu despatx obertes,

Toni Gaspar
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 29-01-07

S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia de condemna a ETA.

S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia d’elecció de jutgessa de 
pau titular. 

S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia d’aprovació de l’Inventari 
de Béns i Drets al 31-12-2006.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE sobre necessitats fu-
tures de l’escolarització.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE sobre els accessos a 
l’A-7. 

Sessió del 26-02-07

S’aproven conjuntament, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE i una 
del BLOC sobre el 8 de Març de 2007.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC d’oposició a la reforma ci-
trícola OCM de la UE.

Es rebutja, amb set en contra (del PSOE), tres abstencions (del PP) i un vot a 
favor (del BLOC), una proposició del BLOC sobre locals per als grups polítics.

Es rebutja, amb deu en contra (set del PSOE i tres del PP) i un vot a favor (del 
BLOC), una proposició del BLOC sobre termini del BIM.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC sobre Joan Pellicer i Bata-
ller amb esmena. 

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE sobre la Llei de 
dependència i autonomia personal.

Sessió del 26-03-07

S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia d’aprovació del Conve-
ni d’informatització comuna de la xàrxia de lectura pública entre la Generalitat i 
l’Ajuntament.

S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia d’aprovació de l’expedient 
núm. 1/07 de modificació de crèdits.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC sobre limitador de velocitat 
al carrer de Cervantes.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PP sobre un museu etnològic. 
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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(Tots per unanimitat)

Sessió del 8-1-07
A proposta de l’alcalde, s’acorda traslladar a la Direcció General de Carreteres 

del Ministeri de Foment el malestar dels usuaris i les queixes sobre la situació de la 
rotonda provisional que s’ha habilitat a l’altura de l’actual enllaç de la carretera de 
les Valls a la N 340.

Sessió del 15-1-07
S’acorda organitzar unes Jornades Citrícoles al municipi el pròxim 31 de gener.
A proposta de la regidora de Sanitat, s’acorda demanar a la Conselleria de Sa-

nitat i a la Direcció General de l’Àrea de Salut que es dote el Centre de Salut amb 
un altre metge i personal auxiliar, i que es cobrisquen les vacances i les baixes del 
pediatre.

Sessió del 22-1-07
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a J. Carrasco, exp. 

128/06, al carrer del M. Rodrigo, 2; i a J. Ramírez, exp. 142/06, al carrer de l’Al-
màssera, 2, 5é.

S’aproven les activitats organitzades per al Dia de la Dona.
S’aproven les activitats organitzades per al Dia de l’Arbre.
Es dóna compte de l’autorització de la Conselleria d’Educació per a fer obres al 

Col·legi Públic Sant Vicent Ferrer.

Sessió del 29-1-07
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a Neumáticos Miguel 

e Hijos SL, exp. 107/06, a la ronda Quémalo, 1; a J. García, exp. 1/07, al carrer del 
Barranc, 4; a E. Badía, exp. 3/07, al carrer Major, 32, 1; a T. Cantín, exp. 4/07, al 
carrer Major, 95; i a J. Ferrer, exp. 5/07, al carrer A. Piñó, 4. 

S’acorda sol·licitar als Serveis Territorials de Cultura, Educació i Esports la sub-
venció d’enguany per a la FPA.

Sessió del 5-2-07
S’acorda concedir llicència urbanística a R. Escandell, exp. 117/06, a la plaça 

E. Garcés, 3.
S’acorda delegar en la treballadora social la selecció de les persones beneficià-

ries del Programa Menjar a casa, i que en faça la gestió. 
S’acorda sol·licitar a la Direcció General de Serveis Socials de la Conselleria de 

Benestar Social una subvenció per a la construcció d’un Centre de Dia i, en cas de 
concessió, assumir les obligacions establertes en l’ordre de la convocatòria publi-
cada al DOGV.

Es dóna compte de la reunió en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer sobre 
el projecte de cobriment de la séquia major a Sot de Ferrer.
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Es dóna compte de l’escrit de la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Es-
ports al director del CEIP Sant Vicent Ferrer sobre les obres a fer al CEIP arran 
de la detecció de goteres al gimnàs escolar, que com que es tracta d’obres de 
manteniment, l’execució correspon al municipi, i que el canvi de destí dels edificis 
requerix autorització de l’administració educativa corresponent.

Sessió del 14-2-07
S’acorda concedir llicència urbanística a T. Grancha, exp. 8/07, al carrer de 

Sta. Bàrbara, 15.
S’acorda aprovar la programació de l’Animació Lectora de Primavera, la del 25 

d’Abril i l’homenatge als nostres majors de 2007.

Sessió del 26-2-07
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a J. Reynaldo, exp. 

15/07, al carrer J. Garcés, 7, 1r, 1a; a T. Fort, exp. 16/07, al carrer de Sta. Bàr-
bara, 65, baix; i a Telefònica, exp. 10/07, al carrer M. Cervantes, cantonada carrer 
dels Esports.

S’acorda, penjar a la web de l’Ajuntament les actes municipals des del 1931.
S’acorda iniciar els tràmits per adaptar les piscines municipals a la normativa 

reguladora.
S’informa de la denegació de la subvenció sol·licitada a la Conselleria d’Infraes-

tructures per a l’obra de substitució de la xarxa del sanejament i defensa contra les 
avingudes als carrers de M. Benlliure, M. Garcés i pl. Almorig.

Sessió del 26-3-07
S’acorda concedir les llicències urbanístiques següents: a J. Gómez, exp. 28/07, 

al carrer de Sta. Bàrbara, 26; a A. Rotglá, exp. 9/07, al carrer de Pizarro, 21; a Iber-
drola SAU, exp. 11 i 12/07, als carrers Mariano Benlliure, València, M. Giner i Cervan-
tes i B. Ibáñez, respectivament: a J. Vicente, exp. 22/07, al carrer de la Volta, 10; a 
M. Teresa Gil, exp. 23/07, al carrer J. Garcés, 9, 2n, 4a; a R. Ribelles, exp. 24/07, 
al carrer A. Piñó, cantonada València; a J.J. Félix, exp. 25/07, al carrer Pizarro, 15, 
2n; a M. A. Pons, exp. 26/07, al carrer Barranc, 2; a C. Llopis, exp. 29/07, al carrer 
Major, 75; a la comunitat de veïns de J. Garcés, 7, exp. 31/07; a M. A. Gaspar, exp. 
32/07, al carrer M. Cervantes, 73, 2a; i a J.L. Gaspar, exp. 33/07, al carrer M. Cer-
vantes, 73, 1r.

S’acorda concedir una subvenció de 6 8 per alumne per a l’activitat extraesco-
lar consistent en un viatge a Barcelona, del 6 al 8 de juny d’enguany, de 24 alum-
nes de 6é del CEIP Sant Vicent Ferrer de Faura.

S’acorda traslladar a la policia local la felicitació de la Comandància de la Guàr-
dia Civil per la col·laboració rebuda.

S’acorda felicitar a Melchor de Benavites per la victòria en el Trofeu Bancaixa.
S’acorda traslladar el agraïment de la Corporació a Lourdes Pastor, que ha es-

tat set anys treballant al Centre de Salut de Faura.
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RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

Les del 3, 10 i 17-1-07, de concessió de passos de vehicles, als carrers de Cava-
llers, 34, Lepanto, 6, i J. Rodrigo, 20.

Les del 23-11-06, de concessió de llicència d’establiment, obertura i funciona-
ment de les activitats d’estudi d’arquitectura i perruqueria, als carrers de Colom, 
18-B-3 i Pizarro, a nom, respectivament, de J.M. Guillem i N. Adsuara.

Les de 8 i 12-1-07, de clínica veterinària i bar, als carrers de Sta. Bàrbara, 46 i 
Sant Joan, 7, a nom, respectivament, de C. Palasi i F. Pérez.

La del 12-1-07, d’aprovació del Compte de Recaptació de la Diputació de 2006, 
amb un càrrec de 529.716,83 8, i un pendent de cobrament de 56.640,87 8.

La del 28-12-06, de concessió de llicència de segregació de 467 m2 a l’av. de la 
Glorieta, 3, a nom de S. G. Cayuela.

La del 23-1-07, d’aprovació de la Liquidació del pressupost general de 2006, 
amb un romanent de tresoreria de 464.400,41 8.

Les del 24 i 25-1-07, de concessió de passos de vehicles, al carrer de Cervantes, 
13 i 32, respectivament.

Les del 2, 12 i 14-2-07, de concessió de llicències d’establiment, obertura i fun-
cionament de les activitats de centre d’estètica, immobiliària i clínica veterinària, 
respectivament, als carrers de Massiac, 5, Sta. Bàrbara, 51 i ronda Quémalo, 13, a 
nom, respectivament, de S. Moreno, J.J. Falcó i S. Márquez.

Les del 23 i 27-2-07, de concessió d’un pas de vehicles, al carrer de Colom, 18 
(accés pel de Cervantes) a nom de Fenollosa Escriba SL i d’aprovació de les liqui-
dacions de plusvàlua núm. 1 a 55, respectivament.

Les del 5, 9, 12, 14 i 21-3-07, de concessió d’un pas de vehicles, al carrer de 
Blasco Ibáñez, 16 (accés pel de J. Rodrigo), a nom de M. Martínez; d’aprovació de 
la liquidació de plusvàlua núm 56; de concessió d’un pas de vehicles, al carrer de 
València, núm. 67, a nom de R. Falcó; d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua 
núm. 57 i 58 i de concessió de llicències provisionals d’establiment, obertura i fun-
cionament de les activitats de garatge al carrer de València, 68 (accés per ronda 
Rodana) i a la ronda Diputació núm. 21 a nom de Rios i Chordá Promocions SL i el 
Cano 2002 SL, respectivament.
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Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)

4 anys amb vosaltres

El proper mes de maig hi haurà novament eleccions municipals i 
autonòmiques, vol dir que aquest serà el darrer escrit de l’actual grup 
socialista, i voldríem des d’ací traslladar-vos algunes de les nostres impressions 
d’aquests 4 anys, encara que el nostre partit donarà a tot el veïnat un balanç de la 
gestió que hem dut a terme.

En primer lloc volem agrair una volta més la vostra confiança, participació i  
comprensió cap a tots nosaltres perquè heu sabut entendre que 4 anys no donen 
per a satisfer les necessitats de tot el poble ni tampoc per a portar a cap totes les 
iniciatives que teníem. El temps i els recursos són els que són i necessàriament 
s’han de prioritzar les coses.

La nostra obsessió ha estat marcada per millorar el que ja teníem, sense obres 
faraòniques; les instal·lacions i els serveis de tots s’han remodelat, ampliat o reha-
bilitat pensant sempre que són el patrimoni del poble. Hem dissenyat entre tots el 
poble que volem per al futur, les noves escoles, el centre de dia, el centre de salut, 
les zones esportives i culturals, les noves places i jardins, sense perdre de vista que 
una part important de les noves habitances haurà de ser VPO, les vivendes més 
assequibles per als nostres jóvens.

Hem procurat que es fera tot de manera participativa, compartint amb els al-
tres grups polítics tota la informació necessària abans que ho aprovara el plenari. 
Totes les actuacions que s’han fet han estat prèviament explicades al veïnat afec-
tat i s’han arreplegat les seues demandes. S’han millorat els canals d’informació, el 
BIM té continuïtat i la web canalitza setmanalment les programacions i novetats.

Hem fet un esforç perquè els altres grups de l’oposició compartiren moltes de 
les nostres proposicions. La nostra valoració de l’actuació del PP és que ha es-
tat tres anys dormint, només s’han despertat quan han vist que s’acostaven les 
eleccions. Afortunadament per a ells, el Bloc, com reconeix al darrer BIM, ha fet 
el treball brut, l’oposició “cerril” i destructiva que veiem sovint als dirigents més 
intolerants del PP.

Sempre amb vosaltres.  

 

GRUP SOCIALISTA DE FAURA ■
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27 DE MAIG

Per a acabar la legislatura començarem el BIM com la majoria de trimestres, 
contestant a l’anterior.

Vint i escaig anys governant Faura i ara té la culpa de la creació de llocs de 
treball el “PP que goberna la Generalitat”, perquè paralitza el polígon. Quants anys 
està el polígon paralitzat?

“Fulminant la partida atur del pressupost municipal”. Dit així qualsevol pot 
pensar que els vots dels tres regidors del PP aproven o rebutgen el pressupost. A 
veure si aconseguim explicar el que diem i no s’interpreta com es vol.

 
Nosaltres proposem que la partida de diners del poble (que no correspon a  

l’INEM, ni a la Conselleria, ni a la Diputació, ni a la Comunitat Europea, que si van 
directament a la desocupació), s’utilitze en inversions per a pal·liar eixa desocupa-
ció estacional que es continua generant. Si al final estem buscant la mateixa meta, 
només estem donant idees. Igual esta solució no acaba sent la correcta, però el 
que sí que està clar és que la que s’empra ara no soluciona el problema.

Passem a les proposicions. Al Gener no presentem cap. Al Febrer presentem 
una sobre la construcció dels pous d’aigua que antigament teníem en el poble, 
intentant situar-los el més pròxims a les seues antigues ubicacions. Aprovada 
per unanimitat. I al Març una sobre un museu etnològic, també aprovada per 
unanimitat.

Acaba una legislatura en què hem presentat moltes proposicions, amb l’anim 
de millorar el poble i ajudar els veïns. No ha sigut la nostra intenció ofendre a nin-
gú, però si en els escrits algú s’ha sentit al·ludit preguem ens disculpe.

Comença una nova etapa i esperem que el suport que hem tingut fins a la data 
continue sostenint la nostra candidatura. Per això vos demanem que no vos que-
deu a casa. Votar és un dret fonamental que s’ha d’exercir.

Vos esperem el 27 de maig.

Grup Municipal del Partit Popular (PP)

GRUP POPULAR DE FAURA ■
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Grup Municipal Bloc Nacionalista Valencià

EL BLOC COMPTA

Ara fa 4 anys, el nacionalisme de progrés entrà a l’ajuntament de Faura per 
primera vegada. Com que el BLOC no ha pogut participar en el govern Municipal, 
només ens ha quedat la funció de donar idees i fer oposició constructiva, que en 
definitiva també fa falta en democràcia. En eixe sentit creiem que ho hem fet bé. 
Mai no hi ha hagut una oposició a l’ajuntament com la d’aquests 4 anys, i de veres 
que s’ha notat. I per això, ens sentim satisfets, perquè amb un sol regidor, posar 
en compromisos una majoria absoluta de 7 regidors no és fàcil i per tant, de ve-
gades, no es pot fer més que el que s’ha fet. El BLOC ha sigut en solitari l’única 
oposició en aquesta legislatura.

El BLOC està preparat per a formar part del Govern Municipal perquè és un 
partit seriós que treballa en benefici de Faura i del País Valencià, com hem demos-
trat aquests 4 anys. Hem apostat per polítiques solidàries i socials que el 
PP rebutja i que el PSOE no s’atrevix a dur endavant. Només cal vore els 
ordres del dia i els resultats dels plens de tota la legislatura.

El BLOC, amb només un regidor, ha presentat 78 propostes al Ple, 
mentre que el PP amb 3 regidors n’ha presentades 30 i els socialistes 
amb 7 regidors, 52. Nosaltres creiem que no ens hem adormit.

Ha sigut un treball realment apassionant. Algunes de les propostes del BLOC 
han sigut denegades i posteriorment dutes endavant, però això no ens sap greu 
si va en benefici del poble. Les nostres propostes han cobert tots els sectors de la 
societat: xiquets, joves majors, educació, àrea de la dona, àrea de la salut, comerç 
local, solidaritat, el món de l’horta, organització i funcionament de l’ajuntament, 
treballadors, etc. És a dir, hem desenvolupat una labor: posar els interessos 
dels nostres veïns en clau valenciana de progrés.

Hem tingut controvèrsies, diferents punts de vista en diversos temes amb el 
grup socialista, però tot s’ha fet pel bé del poble i mai no hem insultat ni faltat al 
respecte a ningú. Tot el que s’ha dit ha sigut políticament, mai de caràcter perso-
nal. Molt al contrari és el que han fet alguns membres de l’equip de govern, que 
ens han insultat i desprestigiat tant políticament com personalment. A falta d’ar-
guments, insults. 

El treball està fet, només demanem a la gent que ens ha seguit que confien en 
nosaltres cara al futur per a poder fer una societat més equitativa, que els recursos 
del poble arriben a més gent sense favoritismes, sense protagonismes personals, 
i que continuarem amb la feina que començàrem fa 4 anys, perquè la il·lusió no 
se’ns ha acabat.

GRUP MUNICIPAL NACIONALISTA DE FAURA ■  
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DIA DE L’ARBRE 2007
Enguany el Dia de l’Arbre se plantaren els primers pins i carrasques criats als 

vivers municipals (antics hivernacles). Al Parc de la Rodana tingué lloc la plantació 
que un any més organitza l’Ajuntament i el Centre Excursionista La Vall de Segó.

 Dia Activitat Eixida Hora

21 d’abril VI Marxa a peu al Camp de Morvedre Albalat dels Tarongers 8.00

29 d’abril PR- La Vall de Segó Pavelló de Faura 7.30

6 de maig Transespadà  Ronda de Faura 7.30

 (Tram. Montanejos-Torralba del Pinar)

13 de maig Serra Calderona Ronda de Faura 8.00

2 i 3 de juny Vallibona Ronda de Faura Per determinar

10 de juny Transespadà (Tram. Eslida Vilavella) Ronda de Faura 7.30

17 de juny Puig Campana (Finestrat) Ronda de Faura 7.30

CENTRE CULTURAL EXCURSIONISTA LA VALL DE SEGÓ
El Centre Excursionista ens informa de les activitats previstes fins al juny. Les 

reunions són els dijous a les 22.00 h a la seu en el centre de l’EPA de Faura. 
Com sempre, ens recomanen que per a les eixides cal portar roba còmoda, botes, 
esmorzar, aigua, roba d’abric i impermeable.
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JORNADA SOBRE LA CRISI CITRÍCOLA
El passat 31 de gener, a l’escorxador municipal tingué lloc una jornada sobre la 

crisi citrícola que patim els últims anys, organitzada per l’Ajuntament i AVA-Faura. 
Intervingueren diferents personalitats dels sindicats agraris. També hi assistí el 
director general d’innovació agrària Eduardo Primo. 
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AJUDES DE L’INEM
El passat 15 de març, el subdelegat 

del Govern, Luis Felipe Martínez, al saló 
de Plens de l’Ajuntament de Faura, va 
comunicar a cada ajuntament de les 
comarques del Camp de Morvedre i 
Horta Nord, que formen part dels Con-
sells Comarcals, la subvenció que re-
bran per pal·liar l’atur agrícola durant 
l’any 2007. Faura ha rebut 138.800 8, 
per a 60 contractes d’estiu.

NOMENAMENT DE LA NOVA JUTGESSA 
DE PAU

La nova jutgessa de pau titular, Verònica 
Bujardón Martínez, prengué possessió el pas-
sat dia 5 de març de 2007, al saló de plens de 
l’Ajuntament amb l’assistència de l’alcalde i dels 
portaveus del PSPV i del PP. 

OBRES AL JARDÍ 
DE LA MUNTANYA

Els primers dies de març comen-
çaren les obres de reforma i millora de 
l’accessibilitat al Jardí de la Muntanya 
(enfront dels torils), i s’espera estin-
guen acabades a finals de maig. Les 
obres tenen un pressupost de 40.000 
euros.



BreusBIM FAURA

1�

VISITA DEL SUBDELEGAT AL PARC DE LA RODANA
Aprofitant la visita a Faura, el Subdelegat del Govern va visitar també les 

millores al Parc de la Rodana, que s’han fet també amb l’ajuda i col·laboració de 
l’INEM.

ES POSA EN SERVEI LA NOVA A-7
El 13 de març, el Ministre d’Administracions Públiques, Jordi Sevilla a l’altura 

del nostre terme tallà la cinta que obria la nova A-7. Les obres complementàries 
dels nostres accessos finalitzaran en uns mesos una volta desmuntat el conegut 
pont del “Ventorrillo”. Assistiren a l’acte diferents alcaldes del Camp de Morvedre 
i la Plana Baixa.
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Noms propis

PAGAMENT DE FESTES
A partir de l’1 de maig podeu pagar les festes a Bancaixa, al compte dels festers, 

facilitant, d’aquesta manera, el treball dels festers. Recordem que les quotes són 
voluntàries i estan fixades en 75 8 per casa i 15 8 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 baixà i qualsevol altre acte 
que necessite justificació de col·laborador. 

CALENDARI DE TRASTOS
Els mobles i altres efectes es trauran el dia assenyalat, el tercer dijous de cada 

mes: 19 d’abril, 17 de maig, 21 de juny, 19 de juliol, 16 d’agost, 20 de setembre,     
18 d’octubre, 15 de novembre i 20 de desembre, i es recolliran el divendres.

Robert Gorrís Grancha.
El nostre atleta que aconseguí estar en els primers llocs a la Marató de 

València, a l’edició de febrer d’enguany. La nostra enhorabona.

Óscar Montón Hueso.
Conegut ja per moltes de les seues produccions del mon audiovisual, ha 

participat als IX Premis Tirant, amb el documental 72 H. La nostra enhora-
bona també.

CURSOS DE L’EPA
A la nova biblioteca 

tenen lloc els cursos d’in-
formàtica i anglés per 
a adults organitzats per 
l’EPA de Faura.

A la foto algunes de 
les alumnes a les classes 
d’anglés. El curs que ve, 
augmentarem l’oferta.
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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

IBERDROLA ................................................................................................901202020

NOTARIA ....................................................................................................962605062

• 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: De dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h.
• Saló d’actes i sala escorxador: Ús, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament almenys amb        

3 dies d’antelació.
• Zona d’acampada: Ús, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament. Caps de Setmana i festius 

oberta a partir de les 9.30 h. fins a les 21 h.
• Font d’aigua: De 9.15 a 19.30 h.
• Mercat ambulant: dimarts i dissabtes de matí.
• Autobús de Les Valls: eixides de: Les Valls Carrefour
   07.15  11.45
   12.30  14.15

TELÈFONS D’INTERÉS

HORARIS MUNICIPALS



Protagonistes 
de l‘exposició 
“90 i tants” 

amb l’alcalde 
i l’autor de les 

fotografies 
M.J. Mechó.

Sopar del dia de la Dona i rifa solidària (11-març-2007)

Exposició 
“Quatre dones”

DIA DE LA DONA 2007

Protagonistes 
de l‘exposició 
“90 i tants” 

amb l’alcalde 
i l’autor de les 

fotografies 
M.J. Mechó.

Sopar del dia de la Dona i rifa solidària (11-març-2007)

Exposició 
“Quatre dones”


