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La nit màgica de
Xarxa Teatre
(09-agost-2003)

Partida de frontó
i homenatge a
D. Juan Arrúe
(13-agost-2003)

Baixada de
Santa Bàrbara
(23-agost-2003)

Full de l’alcalde

E

n la primera oportunitat
que tinc d’adreçar-me a
tots i totes des del BIM
vull agrair tot el calor, ajuda i suport que he rebut de tots i totes
en aquests primers mesos al
front de l’Ajuntament. Han estat
mesos de molta intensitat sobretot perquè són els mesos de les
festes i de la campanya de les
marjals i l’atur.
Com tots sabeu, l’atur és el
tema més important de l’Ajuntament. Hem encetat una nova
manera de fer les coses i d’organitzar el treball. S’ha fet de tot
perquè pogués començar quan
tocava, i hem encetat converses
per millorar i ampliar aquest període que dóna suport a les economies familiars en els mesos
de l’estiu quan no hi ha treball
per a tots. I tots, tots els que han
vingut a demanar-la han tingut
feina. Estem segurs que podem
seguir millorant i comptarem
amb la col·laboració dels mateixos treballadors i els seus representants per articular-ho. Per altra banda la campanya de la
marjal ens ha sigut favorable i
ha col·laborat a tancar un any
amb bones xifres.
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Respecte a les festes, hem
ajudat els festers en tot el que
han necessitat en les passades
festes d’agost. Enguany tocaven festes llargues com cada 6
anys. La col·laboració dels festers i la penya han fet possible
unes festes sense incidents, participatives i ben organitzades.
S’han respectat les disposicions
que s’havien articulat per minimitzar els efectes molestos de
les festes. Des d’ací un agraïment als jòvens i les penyetes
que han contribuït que tot
funcionara correctament. L’Ajuntament i jo al capdavant hem
estat sempre vetlant perquè tot
funcionara de la millor manera,
presents en tot i treballant amb
tots, i me referisc a l’equip de
govern, perquè la resta de regidors s’ha vist que han preferit
no aparèixer.
El meu gest de presidir la
“Baixà” respon al meu convenciment que l’alcalde ho és de
tots i totes i ha d’estar on està la
seua gent, siga on siga, i en tot
moment respectuós amb l’article 16 de la Constitució. Decidisc presidir la “baixà” i la processó del dia següent la delegue

BIM FAURA
en els festers, que són els vertaders protagonistes de la festa.
La nostra oposició no ha entés
res d’aquest gest. No vull que la
baixada s’aconvertisca en motiu
de baralles sense trellat. Rectificaré i tornaré a fer el que se feia;
portaré al ple una moció que
com en 1985 resolga que l’Ajuntament no presidisca més. Jo
me trobaré més còmode fent el
que des que tinc us de raó he fet
en la baixada i en Santa Bàrbara
i assumpte resolt.
Però la intensitat de treball
de l’equip de govern no se para
ací. Hem elaborat una agenda
per als pròxims tres mesos en
que encetarem propostes que
s’han anat estudiant, principalment sobre les inversions del
2004, sobre la neteja viària i la
recollida del fem i sobre la
senyalització i el trànsit. Tot açò

Full de l’alcalde
en la línia que aquesta legislatura se dedicarà sobretot a les
xicotetes coses, a l’organització
i optimització del que tenim, a la
millora de tot per tal de que puguem gaudir del nostre poble
amb la màxima intensitat possible. I per això fa falta, ganes i
sobretot fa falta la col·laboració
de tots vosaltres. De les dues
coses sé que en tindrem de sobra.
Les portes del meu despatx
sempre estan obertes per a tots,
tant si necessiteu alguna cosa
com si voleu fer cap suggeriment o rebre alguna explicació
de les decisions que se van prenent. Us espere.
Sempre a la vostra disposició
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió del 28-7-03
S’aproven, per unanimitat, els Estatuts del Consorci per al Proveïment
d’Aigua al Camp de Morvedre.
S’aprova, per unanimitat, el Conveni per a la Constitució de la Comunitat
d’Usuaris de l’Estació Depuradora.
S’acorda, per unanimitat, determinar les festes locals per a 2004: 19 d’abril,
Sant Vicent Ferrer, i 23 d’agost, Pujada de Sta. Bàrbara.
S’acorda, per unanimitat, designar Antoni F. Gaspar, com a representant de
l’Ajuntament al Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de
Residus de les Zones III i IV (Àrea de Gestió 2).
S’aprova, per vuit vots a favor (els set del PSOE i un del BLOC) i dos en
contra (els de PP), una proposició del BLOC en contra de l’enviament de tropes
espanyoles a l’Iraq.
Es desestima una proposició del BLOC sobre retolació d’un carrer al pilotari
Àlvaro, i s’aprova una proposició del PSOE de posar en funcionament l’Escola
Municipal de Pilota, retolada amb el nom d’Àlvaro, amb set vots a favor (els del
PSOE), un en contra (el del BLOC) i dues abstencions (del PP).
Es desestima una proposició del PP sobre el Pla Hidrològic Nacional.
S’aprova, per unanimitat, una proposició de PSOE sobre subvencions dels
llibres de text a l’alumnat d’Educació Infantil i Primària de l’Escola Pública Sant
Vicent Ferrer de Faura.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSOE de sol·licitud al conseller
de Cultura i Educació per a la concessió de beques per a l’adquisició de llibres de
text per a tots els alumnes d’Educació Obligatòria.
Sessió del 29-9-03
S’aprova l’expedient de modificació de crèdits 1/03 del pressupost municipal
vigent, per l’import de 132.957,62 e, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
disponible de 2002, per deu vots a favor (set del PSOE i tres del PP) i un en
contra (el del BLOC).
S’aprova, per unanimitat, sol·licitar a la Diputació Provincial la inclusió de
l’obra de Millora de les instal·lacions esportives, per al PPOS de 2004, per l’import
de 72.341,36 e.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSOE sobre normalització
lingüística de l’Empresa Estatal de Correus i Telègrafs.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSOE sobre actuacions a la
CN 340.
Es desestima una proposició del BLOC sobre transcripció de les sessions
plenàries.
S’aprova, per unanimitat, una esmena del PSOE a una proposició del BLOC
contra l’extradició de Iàsser Arafat.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSOE sobre l’adscripció d’un
mestre de suport per a l’Escola Pública Sant Vicent Ferrer.
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ACORDS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
(Tots els acords són per unanimitat)
Sessió del 28-7-03
Llicències urbanístiques: S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències
urbanístiques següents: a V. Pérez, exp. 58/03, al carrer de Massiac, 3; a
S. Cristóbal, exp. 59/03, al carrer de la Muralla s/n; a J. Tárraga, exp. 61/03, al
carrer de la Muralla, 13; i a J. Collado, al carrer de P. Ultra, 12.
S’acorda remunerar el rector per les festes patronals d’enguany amb 500 e.
S’aprova la baremació de la bossa de col·laboració amb Cultura, a proposta
de la regidora de Cultura.
Sessió del 4-8-03
Llicència urbanística: S’acorda, per unanimitat, concedir llicència urbanística
a Xantiñoz 21 SL, exp. 64/03, al carrer dels Cavallers, 9, i aprovar la liquidació de
l’impost sobre construccions.
Sessió del 21-8-03
Llicències urbanístiques: S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències
urbanístiques següents: a J. Martínez, exp. 54/03, al carrer de Plus Ultra, 26, a
B. García, exp. 56/03, al carrer dels Esports, 25; a M.I. Navarro, exp. 60/03, al
carrer de P. Ultra, 15-17; a E. Salt, exp. 62/03, al carreró d’Almorig, 4; a Pérez
Peiró, exp. 63/03, al carrer de Colom, 27; a N. Molina, exp. 65/03, al carrer de les
Germanies, 19.
S’acorda contractar amb Setel la neteja de diversos trams del clavegueram
davant la previsió de pluges torrencials.
Sessió del 28-8-03
Llicència urbanística: S’acorda, per unanimitat, concedir llicència urbanística
a B. Ramón, exp. 63/03, al carrer M. Giner, 33, i aprovar la liquidació de l’impost
sobre construccions.
Sessió del 15-9-03
Llicències urbanístiques: S’acorda, per unanimitat, i de conformitat amb els
informes tècnics, la concessió de les llicències urbanístiques següents: a
E. Adsuara, al carrer dels Esports i ronda Rodana, exp. 55/03; a H. Arnal, exp.
65/03, al carrer de Cervantes, 26; a M. C. Escribá, exp. 69/03, al carrer de B.
Ibáñez, 59; a Juan A. Guillem, exp. 70/03, al carrer d’A. Piñó, 31; a la C. de
Propietaris S. Bàrbara, 63, exp. 72/03; a J.J. Falcó, exp. 73/03, al carrer de
Pizarro, 19, 2ª, a M. Pérez, exp. 74/03, al carrer J. Garcés, 11; a E. Adsuara, exp.
75/03, al carrer Rei En Jaume, 1; a F. Peláez, exp. 76/03, al carrer de Pizarro, 36;
i a J. Molina, exp. 77/03, al carrer de Cervantes, 45.
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S’acorda, sol·licitar a l’INEM una subvenció per a les obres de millora de
séquies, camins i hivernacles.
S’aprova l’adequació de la sala d’informàtica de l’escola per a les classes de
primària i EPA.
Sessió de 29-9-03
Llicències urbanístiques: S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències
urbanístiques següents: a A. Querol, exp. 81/03, al carrer de Sta. Bàrbara, 54; a
M. Gil, exp. 82/03, al carrer J. Garcés, 13, 4ª; a R. Ribelles, exp. 68/03, al carrer de
València, cantonada A. Piñó; i a J.J. Boltes, exp. 71/03, al carrer d’Ave Maria, 4.
S’aprova un nou sistema de pagaments consistent que les factures rebudes
abans del dia 15 de cada mes, es paguen el dia 21 del mateix mes.
S’acorda proposar la Societat Joventut Musical de Faura per als Premis
Arrels d’enguany amb motiu del seu 125é aniversari.
Resolució de l’Alcaldia: les del 16 i 17-6 i 16-7-03, de concessió de sengles
passos de vehicles al carrer de Pizarro, 11, av. de la Glorieta, 6 i carrer de les
Germanies, 32, respectivament; la del 18-6-03, de concessió de llicència de
segregació a V. Arnal d’una parcel·la de 311.58 m2, a nom de V. Arnal; la del
18-6-03, de concessió de llicència per a la tinença d’un gos de la raça Americam
Pit Bull Terrier a V.M. Martí; les de 30-6-03, de concessió de llicència d’obertura de
tres bars, sitis al carrer de Sta. Bàrbara, 44, a nom de M.D. Sebastián, al carrer del
rei En Jaume, 8, a nom de M.I. Soriano, i al carrer de Colom, 36-B, a nom de
J. Espinar; la del 30-6-03, d’informe favorable de l’activitat de tanatori, al camí
d’Uixó, s/n, a nom d’E. Barelles; la del 2-7-03, de sol·licitud de subvenció a la
C. de Justícia per a condicionament i equipament del jutjat de pau; la del 4-7-03,
de denegació d’un pas de vehicle al carrer de S. Joan, 7, a nom de F. Pérez, per
no tractar-se d’un accés de vehicles, i la del 16-7-03, de denegació de la
instal·lació d’una sitja al carrer de València, sol·licitat per SEGAR-MAR, per
saturació d’elements en la via pública, ateses les dimensions dels carrers, la del
29-7-03, de designació de representant de l’Ajuntament en l’Associació Xarxa de
Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, a Antoni F. Gaspar, i com a suplent,
J.R. Ortiz; la del 4-8-03, de pròrroga per un any de les llicències urbanístiques
81/99 i 56/01; les del 18-8 i 15-9-03, de concessió de sengles passos de vehicles,
als carrers Major, 38, Sant Joan, 18 i Sagunt, 9, a nom, respectivament, de
J. Forner, J. Sancho i J.E. Beltrán; les del 20-8 i 24-9, de concessió de llicències
de segregació de parcel·les a D. Pérez i J. Selma, a la ronda Diputació, 19 i al
carrer 9 d’Octubre, 8, respectivament; la del 20-8-03, sobre assistència als actes
religiosos de les Festes Patronals, las del 15-9-03, de concessió de llicència de
tinència d’un gos de la raça American Pit Bull, a J.J. Pérez; la del 16-9-03, de
sol·licitud d’inclusió de l’obra d’asfaltat de la ronda Quémalo al POL 2004, per
l’import de 70.000 e; i la del 23-9-03, de concessió de la instal·lació de pals de
protecció, al carrer de Colom, 36, a J. Espinar.
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Breus

BÚSTIES PER ALS GRUPS MUNICIPALS
S’han col·locat a l’Ajuntament unes bústies per als diferents
grups polítics de l’actual corporació per a poder recollir escrits o
suggeriments del veïnat.
AGRAÏMENT ONG
Caridad Caudet, membre de l’ONG SAIM, vol agrair la gran
participació del poble de Faura en el ball benèfic que es va celebrar
a Benifairó per a recaptar fons per a l’organització.
LLIURAMENT DE LLIBRES DE TEXT ALS ALUMNES DEL
COL·LEGI PÚBLIC SANT VICENT FERRER DE FAURA
El dia 8 de setembre l’Ajuntament lliurà gratuïtament a tots els
xiquets i xiquetes matriculats els llibres de text per al curs 20032004. Se recolliren firmes entre els pares per a demanar a Conselleria que és a qui li correspon, que pague els llibres.

ZONA D’ACAMPADA “LA RODANA”
Mentre s’acaben d’instal·lar les xarxes elèctriques a la zona, per a
poder fer ús de les instal·lacions s’haurà de demanar la clau a
l’Ajuntament.
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FESTES 2003
Un agraïment als festers i festeres del 2003, que han fet un bon
treball al front de la comissió de festes. S’ho han treballat molt. Els
del 2004 se segur que intentaran superar-ho. L’Ajuntament estarà al
seu costat pel que faça falta. També un agraïment a la col·laboració
de la Penya Sant Roc que l’any que ve complirà 25 anys.
PLA D’INVERSIONS 2004
El programa d’inversions del 2004 inclou la remodelació dels
vestidors del camp de futbol, la millora dels accessos del poliesportiu, la instal·lació de xarxes protectores per al sostre del pavelló,
la instal·lació de cortines divisòries al pavelló i l’electrificació i millores en la zona d’acampada.
PANNELL DE FOTOS A L’AJUNTAMENT
Cada mes una associació exposarà al pannell de fotografies de
l’entrada de l’Ajuntament. En primer lloc ha exposat el Centre
Excursionista “La Vall de Segó”. Ara li toca el torn als campions del
C.F. Faura.
CONVENI UNIVERSITATS
L’Ajuntament ha signat convenis de col·laboració amb la
Universitat de València, amb la Universitat Politècnica de València,
amb l’Institut per tal que alumnes de Faura puguen realitzar les
pràctiques a l’Ajuntament.
OBRES-TALLS DE CARRERS
Per una millor coordinació dels serveis de l’Ajuntament, se
recorda que s’haurà de comunicar els talls de carrers i ocupació de
la via pública amb motiu d’obres.
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Breus

ESPORT LOCAL
El nostre esport local continua d’enhorabona amb dos nous
èxits.

EQUIP FUTBOL BASE FAURA
Va participar recentment en el “Torneo Ciudad de Teruel”, que
tingué lloc en les pistes d’atletisme José Navarro Grau, i va
aconseguir tornar a casa amb el trofeu de guanyador i el del màxim
golejador per al jugador Toni.

JOSÉ CARRILLO LEÓN

En l’anterior BIM se deixarem un altre campió del nostre poble.
Es tracta de José Carrillo León, campió d’Espanya de KALI (doble
pal).
La nostra enhorabona per a tots els guardonats, i esperem que
continuen recollint molts més èxits.
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Grups municipals
Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)
FAURA

PSPV

NO SABEN PERDRE
Després del període estiuenc, més si fa la calor d’enguany, s’agraeix la suavitat de la tardor per tal de reflexionar un poc sobre el que han suposat els primers
mesos d’activitat de la nova corporació municipal.
Per la part que ens pertoca hem intentat dedicar tots els nostres esforços
perquè no es ralentira l’activitat municipal com a conseqüència de la renovació
dels regidors responsables de les diferents àrees, fonamentalment Treball, Educació i Cultura que han tingut només uns dies per a organitzar l’atur, l’escola d’estiu, la setmana cultural, les festes i l’obertura del nou curs escolar dels xiquets i
dels adults.
La dedicació que hem tingut per resoldre les qüestions del dia a dia durant
este període ningú la pot qüestionar, encara que som conscients que hi ha moltes coses importants per fer. Ja hem rebut l’encàrrec de l’alcalde de preparar les
necessitats per al 2004 i estem treballant amb els tècnics el Pla General d’Ordenació Urbana.
Mentrestant, ¿ que ha fet l’oposició ?
- Al Ple de constitució del nou ajuntament diuen que ells estan per a fer oposició i després es queixen que l’alcalde no els dóna ninguna delegació.
- Al primer Ple ordinari, abans que s’haguera fet ninguna votació, ja ens digueren que aplicàvem el “rodillo” (la paraula és d’ells).
- Demanen a l’alcalde que els informe per escrit en els plens i després es
queixen que no poden parlar.
- Volen que s’aplique la llei quan ells demanen alguna cosa però quan l’alcalde, en ús de la mateixa llei pren decisions que no els agraden, li diuen autoritari i
dictador.
- L’únic que els interessa és fer política de saló i de diaris perquè la política
de veritat ni saben fer-la, ni ho poden, ni ho volen. Són les típiques reaccions dels
polítics sense massa cultura democràtica i que creuen que la raó sempre la tenen
ells.
Potser també que, els dos partits de l’oposició, encara no han assimilat que
la voluntat del poble a les urnes ha desactivat l’única il·lusió que tenien: tirar del
govern municipal al PSPV-PSOE. No saben perdre.
Per la nostra part, amb tot el respecte que ens mereixen com a representants
del poble, seguirem treballant els compromisos del programa electoral que tenim
amb vosaltres.
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA ■
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Grups municipals

Grup Municipal del Partit Popular (PP)

LA “BAIXÀ” I LA PROCESSÓ DE SANTA BÀRBARA
En este, segon butlletí de la nova legislatura, no podem passar per alt l’escrit
enviat a alguns regidors, no a tots els ha arribat, en contestació a una pregunta
feta pel nostre grup amb motiu de la festa major de Faura, els actes religiosos en
honor a Santa Bàrbara.
La pregunta, ve reflectida en l’acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament del
28-07-2003, textualment diu “en quina situació es troben els regidors pel que fa a
la festa major”, al que l’alcalde explica “que és qüestió exclusivament de la seua
competència, i que ho comunicarà abans de festes”.
Però la comunicació arriba el dia 22 d’agost, tots sabem que les festes de
sempre comencen el 14 “dia del bou”. No sabem eixa demora a contestar a que
és deguda, però s’aplica en massa ocasions. En este últim Ple del 29-09-2003, se
nos ha negat inclús, a tots els grups, el torn de precs i preguntes. Ara es fan per
escrit i es contesten d’igual forma, no podent-se comentar en el Ple res respecte
d’això.
Tornant al tema amb què hem començat, creiem que no es correspon tot
com deguera de democràticament amb els regidors, ja que en tots els actes festius i religiosos que sufraga l’Ajuntament, hi ha hagut una invitació a la participació voluntària de tots els regidors, menys en la processó de Santa Bàrbara. Diem
creiem perquè igual és una percepció per la nostra part, i perquè no siguem només nosaltres els que així ho pensem, l’escrit està ací fotocopiat.

GRUP POPULAR DE FAURA ■
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Grup Municipal BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

CARTA OBERTA A L’ALCALDE
Com no es pot exposar de forma oral en els plens de l’ajuntament, en el
torn de precs i preguntes, per decisió seua, fent ús i abús de la normativa
amb intenció de tancar les vies d’expressió, convertint açò en una mera oficina administrativa, sense que ningú s’assabente de les gestions realitzades, li
vull fer una pregunta que més endavant exposaré.
Vaja per davant que crec en Déu i de vegades vaig als servicis religiosos
(pocs per cert) però crec que portar l’Ajuntament a la processó va fora dels
temps.
“Al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu” ja ho diuen les
sagrades escriptures fent una separació molt clara del que ha de ser públic i
religiós.
L’estat espanyol és aconfessional, els estats teocràtics que mesclen la
política i la religió no van bé, cas de l’estat israelià, islàmics, i sense anar més
lluny Espanya no fa tant de temps, o és que vol tornar a instaurar l’estat
nacionalcatòlic?
Cada u en sa casa, Déu en les esglésies i els polítics en l’ajuntament.
El seu partit té una llarga tradició laica, si vosté vol anar a la processó,
vaja sr. Alcalde, eixe és el seu dret individual, però portar l’ajuntament a la
processó ha fet que no sols vosté sinó també la resta de regidors socialistes
que l’acompanyaven entraren en una gran contradicció amb l’ideari del seu
partit.
La pregunta és ¿ha valorat vosté que sent un tema que hi ha estat quiet
durant 20 anys, ha remogut elements que han d’estar en l’oblit? o no? donant
així manifestació de la seua irresponsabilitat.
P.D. A causa del poc espai que ens deixa l’equip de govern en el BIM per
a informar els veïns de Faura de les nostres actuacions en l’ajuntament, ens
hem vist obligats a crear una pàgina web (www.bloc.ws/locals/faura/) on
poder trobar informació sobre la nostra labor i un correu electrònic on posarse en contacte amb nosaltres per a quaselvol pregunta, suggeriment o queixa
o qualsevol comentari (blocfaura@yahoo.es)

DIEGO SANCHIS
(Regidor del Bloc) ■

12

BIM FAURA

Setmana Cultural i Festes 2003
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Marjal i hivernacles 2003

BIM FAURA

LES XIFRES
ATUR 2003
EUROS DEDICATS A JORNALS
(Inclou Seguretat Social Agrària) .................

180.519,50

TOTAL PERSONES BENEFICIADES..........

130

JORNALS DONATS ......................................

4.501

MARJALS I HIVERNACLES 2003
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KGR TOMATES .............................................

229.530

KGR MELO .....................................................

49.217

KGR PIMENTÓ ITALIÀ ..................................

2.300

KGR MELÓ D’ALGER ...................................

3.109

INGRESSOS VENDA PRODUCTES ............

50.064,21

BIM FAURA

Atur
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SOCIETAT JOVENTUT MUSICAL
DE FAURA
1878-2003.

Felicitats per 125 anys de música,
Felicitats per la Medalla d’Or de la Federació de Bandes,
Felicitats pel PREMI ARRELS 2003...

