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Butlletí d’Infor mació Municipal de Faura
Època 10

•

Any 20

•

Núm. 4

•

Abril 2004

Celebració Dia de la Dona Treballadora en el Pavelló Multiusos
(6 març 2004)

Reforestació de La
Rodana amb motiu
del Dia de l’Arbre
(1 febrer 2004)

Full de l’alcalde

C

omençaré aquest full de
l’alcalde amb aquestes paraules de sentit record per a les
víctimes de l’atemptat terrorista
de Madrid del passat 11 de març.
També vull agrair a tot el veïnat
la participació en els actes
convocats per l’Ajuntament en
aquells terribles dies en què
amb més tristor que mai onejaren a mig pal totes les banderes
i tots els nostres sentiments.
Quan el terror i el fanatisme
colpeja són moments molt difícils en què sobretot hem d’estar
al costat de la democràcia i les
seues institucions.
Dies més tard tingueren lloc
les eleccions generals. Cal mencionar una gran participació i
una absència d’incidents, notes
característiques ja en totes les
convocatòries electorals al nostre poble. Són les segones eleccions que en poc més d’un any
celebràrem (al maig passat celebrarem les municipals i autonòmiques i el juny pròxim tindran
lloc les europees).
Tot açò en un any en què
celebrem els 25 anys de la constitució dels primers ajuntaments
democràtics i l’obertura de tot
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un període de millores substancials en l’autonomia i gestió dels
municipis. Com ja vos mantindrem informats pretenem celebrar aquest esdeveniment amb
un Ple extraordinari en què posarem en marxa una Carta de
Participació Ciutadana que regule i potencie la participació de
la gestió del nostre ajuntament
per part del veïnat i el moviment
associatiu.
Per altra banda, la gestió
municipal continua dia a dia
posant en marxa iniciatives en
la línia que des de fa un any
venim adreçant i que podeu
veure en els extractes dels òrgans municipals.
Només vulguera fer referència a un aspecte en concret per
no estendre’m massa. A final
d’any encetàrem amb el Ban
“per la convivència” un ambiciós pla de millora de la convivència veïnal, amb unes mínimes normes sobre el fem, el
trànsit i els sorolls. Agraisc
moltíssim a tots els que heu
entés i heu posat en marxa les
mesures correctores pertinents
per a comportaments que afecten la nostra convivència. I per
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respecte a tots els que heu cregut i compliu els horaris del
fem, la senyalització de trànsit,
que no deixeu que el vostre gos
faça les necessitats al carrer,
crec necessari posar en marxa
com se deia ja en el BAN mesures correctores. És a dir, a partir
d’ara la policia local rebrà instruccions de sancionar, perquè
hem estat quatre mesos avisant,
a aquell que no respecte les normes mínimes de convivència.
M’agradaria no haver de sancionar ningú, però tampoc és just
que uns complisquen i altres no.
Molts pregunteu sobre la
roda i la marxa de la feina per a
l’estiu. La primera setmana de
juny i després de la publicació
del tradicional ban s’apuntarà a
l’Ajuntament per a la roda de
treballs de juliol i agost i ja s’indicarà la documentació que hi
haureu de portar.

Full de l’alcalde
L’agenda per als pròxims
mesos estarà marcada sens
dubte per l’eixida al carrer del
nou Pla d’Ordenació Urbana
que recollirà les previsions per
al creixement i desenvolupament del nostre poble per als
pròxims anys i que s’està ultimant pels tècnics municipals.
Un Pla que al llarg del temps
que estiga en exposició pública
podreu consultar i millorar, si
s’escau, amb les vostres al·legacions i suggeriments.
Us recorde que per qualsevol
cosa em podeu trobar a l’Ajuntament de dilluns a dissabte en horari d’oficina, això sí, depenent
de l’agenda, i a les vesprades dilluns i dijous de 18 a 20 h. Si preferiu el correu electrònic:
alcaldia@ajuntamentfaura.e.telefonica.net.
Rebeu una cordial salutació.
Toni Gaspar.
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió del 26-I-04
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE sobre participació
ciutadana.
No s’aproven unes proposicions del Bloc sobre instal·lació de papereres en la
via pública, sobre solidaritat amb el poble Iranià i sobre la creació d’un Gabinet
de Promoció Lingüística.
Sessió del 23-II-04
S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC sobre megafonia.
S’aprova, per tres vots a favor (del PP), un en contra (del BLOC) i set abstencions (del PSOE), una proposició del PP sobre adhesió a l’ordre constitucional i
als estatuts d’autonomia.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PP sobre excrements de gossos
en la via pública.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE sobre el cànon de
vessaments.
S’aprova, per vuit vots a favor (set del PSOE i un del BLOC) i tres en contra
(del PP), una proposició del PSPV-PSOE sobre el Consorci Concessionari
d’Aigües.
S’aprova, per vuit vots a favor (set del PSOE i un del BLOC) i tres abstencions (del PP), una proposició del PSPV-PSOE sobre inseguretat ciutadana a les
Valls.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE, sobre complement
autonòmic de la pensió de viduïtat.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE sobre complement
autonòmic a les mares amb fills menors de tres anys.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE amb motiu del 8 de
Març.
Sessió extraordinària de l’11-III-04
S’aprova, per unanimitat, un manifest de condemna dels atemptats de
Madrid de l’11 de març.
Sessió del 29-III-04
S’aprova, per unanimitat, una proposició de l’alcalde sobre la constitució del
Registre municipal d’unions de fet.
S’aprova, per set vots a favor (del PSOE) i tres en contra (del PP), una proposició del PSPV-PSOE sobre millores sanitàries a l’Hospital de Sagunt.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PP sobre construcció d’una residència guarderia.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PP sobre millores al carrer de
Cervantes.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC sobre la pavimentació de
voreres.
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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 26-I-04
S’aprova la rectificació de l’Inventari de béns i drets de la Corporació al
31-XII-03.
S’acorda engegar l’Agenda XXI de Faura.
Sessió del 2-II-04
S’acorda sol•licitar autorització de l’EPA per al curs 2004-05 a la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports.
S’acorda dotar dels mitjans materials necessaris a l’oficina tècnica municipal.
Sessió del 23-II-04
S’acorda que l’alcalde faça les gestions necessàries per tal de veure les possibilitats de portar a Faura el Mussol de la Plana Baixa.
S’aprova l’esborrany del Dia de la Dona, a proposta de la regidora M.T.
Izquierdo.
S’acorda felicitar l’equip de pilota “Ajuntament de Faura” pel 3r premi en el
Campionat d’Escala i Corda de 2004.
S’aprova el dispositiu especial de les Falles 2004.
Sessió del 8-III-04
S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències urbanístiques següents: a
Pérez Peiró SA, al carrer Colom, 27; a R. Doménech, al carrer A. Piñó, 30; a
M. Lara, al carrer Cavallers, 32; a J.V. Doménech, al carrer A. Piñó, 30; a A. Olaria,
al carrer M. Giner, 65; i a R. Soriano, al carrer Sta. Bàrbara, 20. Així mateix, s’aprova la liquidació de l’ICO, dels expedients respectius.
Sessió del 29-III-04
S’acorda, per unanimitat, concedir les llicències urbanístiques següents: a
A. Giménez, exp. 2/04, al carrer d’A. Piñó, 9; a T. Zorrilla, exp. 25/04, al carrer de
València, 10; a F. Tortonda, exp. 26/04, al carrer M. Giner, 43; a V. Gil, exp.
27/04, a l’avd. Canaleta, 12; i a A. Tamayo, exp. 28/04, al carrer de la Mar, 37,
14ª. Així mateix, s’aprova la liquidació de l’impost sobre construccions dels expedients respectius.
S’aprova la substitució per fases dels senyals de trànsit.
S’aprova el jurat del concurs de cartells Vila de Faura i es fixa el dia 3 d’abril
per a la resolució del concurs.
S’aprova la redacció d’un Pla d’Emergències per al terme municipal.
S’aprova l’esborrany de la commemoració del 25é aniversari dels Ajuntaments democràtics.
S’acorda sol·licitar a Iberdrola la poda dels arbres confrontants amb la línia
elèctrica de la ronda Rodana, a l’altura dels paellers.
5

L’Ajuntament informa

BIM FAURA

RESOLUCIONS D’ALCALDIA
Sessió del 26-I-04
La del 03-01-04, de sanció a J.L. Antonino per abandonament de vehicle a la
via pública.
Les del 4, 16 i 19-1-04, de concessió de les llicències urbanístiques següents: a
E. Amer, al c/ 9 d’Octubre, 10; a V. Amer, al c/ 9 d’Octubre, 12; a A. Pérez, al c/
Major, 16; a V.R. Queralt, al c/ C. Amorós, 13; i a FAYBECONS SL, al c/ de Colom, 12.
La del 7-1-04, de concessió d’un pas de vehicles al c/ de Benavites, 10, a
A. Nadal.
La del 16-1-04, de concessió de llicència de segregació de parcel·la, a
J. Garcés, a la U.E.2.
La del 22-1-04, d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de 2003,
amb un romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de 91.401,79 8.
Les del 22-1-04, de concessió de llicència d’obertura de les activitats de bars,
als carrers Rei En Jaume, 8 i Colom, 36, a nom, respectivament, de M.I. Soriano i
J. Espinar; de supermercat, al c/ dels Llogarets s/n, a INMOMERCA SA, i d’emmagatzematge i venda de productes alimentaris, a Iternatur SL, a l’av. de la
Glorieta, 6.

Sessió del 23-II-04
Les del 28 i 30-1, i 12-2-04, de concessió de sengles passos de vehicles als
c/ Cervantes, 88, acc., 9 d’Octubre, 27 i Sant Joan, 8, respectivament.
Les del 29-1 i 9-2-04, de concessió de les llicències urbanístiques següents: a
J. Ferrer, al c/ de Massiac, cantonada al c/ Muralla; a J. Giménez, al c/ A. Piñó, 3
a J. Escribá, al c/ Colom, 16; a E. Pérez, al c/ València, 27; a D.M. Villusto, al
c/ M. Benlliure, 22; a J.V. Broch, al c/ de la Muralla, 23; a J. Queralt, al c/ València, 60; a A. Canós, al c/ València, 59; a E. Barelles, a la partida de Rubau; a J.V.
Gómez, al c/ PlusUltra, 7; a N. Montoya, al c/de les Germanies, 34; a T. López, al
c/ Sta. Bàrbara, 76-B; i a L. Garcia, al c/ PlusUltra, 16.
La del 10-2-04, de contractació, a través del conveni amb la Diputació, de
l’aparellador municipal, per a 2004.
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La del 18-2-04, d’aprovació del projecte tècnic de Millora de les instal·lacions
esportives, inclòs al PPOS de 2004, redactat per l’arquitecte municipal J.J.
Garrido.
La del 16-2-04, en què es deixa sense efecte la resolució de 28-XI-03, i es delega la concessió de llicències urbanístiques de tota mena en la Junta de Govern
Local.

Sessió del 29-III-04
La del 19-2-04, de concessió de targeta d’estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda, a A. Queralt.
La del 19-2-04, de concessió de llicència de tinència d’un gos boxer a J.S.
Queralt.
Les del 23-2, 4 i 8-3-04, d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua 2 i 4 a 8
de 2004.
La del 8-3-04, d’ordre d’execució d’obres al carrer Major, 85.
La de l’11-3-04, de concessió d’exempció de l’impost sobre circulació de vehicles al turisme 1188BZS, a J.J. Pérez, per minusvalia.
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Grups municipals
Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)

PSPV

25 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
Pareix ahir però ja fa 25 anys que els faurers elegírem el primer
ajuntament democràtic de l’actual període constitucional. Un temps
més que suficient per a fer un balanç del que ha suposat per al nostre
poble aquest període ple d’il·lusions i de projectes fets realitats, de ganes d’anar
endavant malgrat les circumstàncies adverses que de tant en tant ens han
colpetjat.
25 anys en els quals hem hagut de desplaçar, per a créixer, els camps de tarongers que envolten la població, l’antiga i la del Raval, acostant-nos més encara
als nostres veïns de les Valls amb els quals compartim recursos i serveis tan necessaris que han de gestionar-se de manera solidària; 25 anys que han modificat
també les nostres vies de comunicació. Pensem que només fa 25 anys anar a la
Baronia pel camí de terra de Vorajunta era una autèntica odissea o simplement
anar en direcció a la mar un perill perquè s’havia de travessar la carretera.
A poc a poc el poble no només ha canviat d’aspecte sinó que també ha anat
omplint-se de contingut amb zones d’esbargiment, culturals i esportives. Els nostres jòvens van a l’escola fins als 16 anys obligatòriament i poden fer el batxillerat
sense necessitat de desplaçar-se. De la consulta del metge (només un metge i un
practicant) hem passat a un Centre de Salut amb serveis impensables fa 25 anys.
L’espai que ens pertoca en aquest BIM, com als altres grups municipals, volem esta vegada dedicar-lo, sense exclusions, a tot el poble que en aquestos 25
anys de democràcia municipal ha fet possible una transformació tan gran com
evident del que significa viure a Faura. La dedicació va també, com no, a totes
les persones que han tingut una participació directa en el treball municipal: els
alcaldes i regidors que ens han precedit en la corporació encara que algú d’ells ja
no ens podrà acompanyar en l’efemèrides. Ells són els que han buscat els recursos necessaris per a fer possible eixe canvi, i els han trobat, com no podia ser
d’altra manera, en les administracions provincials, autonòmiques, estatals i
europees.
Hi ha unes generacions que han nascut i viscut en democràcia però hi ha
d’altres, les de més edat, que han pogut apreciar millor l’evolució del poble. L’espenta dels uns i l’experiència dels altres és el que necessitem per a seguir endavant. Eixa és la idea que volem desenvolupar al llarg dels propers mesos: fer que els veïns i les veïnes de Faura puguen participar de manera
directa en les decisions a prendre. Des d’ací us fem una crida sabent que,
com sempre, hi respondreu.
GRUP SOCIALISTA DE FAURA ■
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Grups municipals

Grup Municipal del Partit Popular (PP)
Des d’estes línies, volem felicitar els veïns del poble per la participació i el comportament sense incidents, com és habitual, en les eleccions generals del 14-M. Per
extensió al nou govern a Madrid.
I, com no pot ser d’una altra manera, tindre un record amb les víctimes i familiars del terrible atemptat del 11-M.
Després d’este xicotet, però sentit, homenatge, tornem al dia a dia.
Com venim fent en anteriors edicions, comentarem una cosa del BIM numere 3.
On es parla de la votació en contra, per part del nostre grup, als pressupostos del
2004. Efectivament, votem en contra perquè no els havíem llegit abans del ple, per
eixa falta d’agilitat demanem disculpes als nostres votants. Encara que si volem expressar que no sempre, a causa del nostre propi treball, podem desplaçar-nos per a
vore o arreplegar la informació. De totes maneres, sense voler justificar la fallada, haguérem votat negativament, ja que no estem en contra dels pressupostos, sinó de
com es repartixen algunes partides.
Ara bé, una vegada aclarit açò, ens queda dir que el PSPV-PSOE, s’aplique la votació als pressupostos de la Generalitat en els mateixos termes que se nos apliquen a
nosaltres en el BIM. És a dir, “no sabem si votant així se n’adonen que voten en contra de: escoles, hospitals, centres de 3a edat....., ells sabran”.
En un altre orde de coses, com podran comprovar, en la convocatòria del Ple de
Gener el PP no té cap proposada. Açò va ser degut al fet que es van entregar les propostes en el registre de l’ajuntament el dimecres 21-01-2004 a les 10’00 hores. Una
hora més tard l’alcalde telefona per a dir que les propostes no podien entrar en la
convocatòria perquè estaven fora de termini. El motiu era que el secretari ja tènia preparat el decret, i que s’havien d’haver entregat a primera hora. Si tenim en compte
que el registre comença a les 09’00, nosaltres pensem que les 10’00 és “a primera
hora”. Fins eixe moment el termini d’entrega de propostes era l’últime dimecres
abans del Ple, sense especificació horària. Ara, i motivat per la nostra protesta, s’ha
canviat a l’ultime dilluns abans del ple.
En el Ple de Febrer, presentem dos propostes:
1a sobre l’adhesió a l’orde constitucional i a l’estatut d’autonomia, que es va
aprovar amb el vot a favor nostre (3), les abstencions del PSPV (7) i en contra del
BLOC (1).
2a sobre els excrements de gossos en voreres i vies publiques, aprovada per
unanimitat.
També en el Ple de Març, presentem dos propostes:
1a sobre una residència-centre de dia per a la 3a edat, aprovada per unanimitat.
2a sobre millores en el carrer Cervantes plaça Almorig per problemes d’embassament d’aigua de la pluja, aprovada per unaminidad.
Com es pot observar, les propostes van encaminades a la millora del benestar
de tots els veïns. Són idees que aportem per al bon funcionament de l’ajuntament, i
d’alguna forma, encara que amb certs matisos, de suport a l’equip de govern. Que si
bé ens deixa marge de maniobra, ens agradaria estar encara mes implicats, ja que al
fi i el cap també formem part d’este consistori.
Per ultime, desitjar a tots que tinguen unes bones Pasqües i els que isquen de
viatge atenció amb la carretera.
GRUP POPULAR DE FAURA ■
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Grups municipals
Grup Municipal Nacionalista (BNV)
EN UNS TEMPS DIFICILS PER A TOTS

Des del BIM, el Bloc de Faura vol sumar-se al pesar de tota una nació després
dels terribles atemptats sofrits en la capital del l’estat el passat 11 de Març. Mai, baix
cap concepte i en fi de cap objectiu. Res no val una vida humana, cap objectiu pot
ser aconseguit per mig d’un assassinat. En açò el Bloc de Faura vol sumar-se al condol de tota una societat de la qual també forma part.
Pocs dies desprès d’aquest fet es celebrarem eleccions generals. A Faura el Bloc
Nacionalista Valencià ha vist com el seu projecte ha calat i es consolida, passant de
ser la quinta força més votada a la tercera, aconseguint pràcticament el mateix resultat de les eleccions del 2000 a pesar del major pes que ha tingut el nomenat “vot útil”
i que ha perjudicat als partits d’esquerra minoritaris.
Voldríem des de ací, des del BIM denunciar la falta d’ètica política amb la qual es
redacta esta publicació municipal per part del govern. I és, que com ja sabreu en l’últim
BIM no vàrem estar presents i haguérem d’eixir al carrer per mig d’un escrit que repartirem nosaltres, explicant la causa. La causa és bàsicament que denunciem la forma en
què es confecciona el BIM, que tots sàpiguen que els escrits de l’oposició eixen en el
BIM son duts a l’ajuntament avanç que l’equip de govern redacte els seus escrits. I això
dona al grup majoritari una avantatge. puguent fer el seu escrit amb posterioritat al presentat pels demés grups puguent manipular el sentit de la seua exposició.
El Bloc proposa que es presenten tots els escrits en el mateix moment amb la
finalitat d’evitar una lectura prèvia, en ares d’un joc democràtic net, de no fer-ho així
demostra el talant poc obert a la resta de la ciutadania.
El BIM com el seu nom indica, informa de les activitats de l’ajuntament y no sols
de l’equip de govern, i per tant deu posar totes les propostes presentades per tots els
grups municipals i la ciutadania en el torn de precs i preguntes, ja que hi ha espai
suficient per posar-ho en el llibret. Açò ho diguem per què l’últim BIM sols han posaren els aprovats, amagant les propostes de l’oposició no aprovades per ells.
Joc net. Hi ha una majoria absoluta, no fa falta acudir a estes estratègies més
pròpies de polítics autoritaris que de qui arriba volent portar idees d’integració i participació ciutadana.
Guanyen, però no saben guanyar, al difamar compleixen l’acudit “difama que
alguna cosa queda” estan molt de temps en la poltrona i clar s’agafen tics propis i
induïts.
El Bloc de Faura va a continuar defensant, manifestant democràticament amb
correcció i respecte, el que creguem fer i de cap manera callar davant de l’intolerància i rigidesa d’aquest equip de govern sols perquè “son més”.
Tots els regidors representen a una part del poble, per això no entenem perquè
intenten acaparar-ho tot fent de costat als demés membres de l’ajuntament, com per
exemple: el repartiment de llibrets a l’escola o la participació en el dia de la dona en
el que òbviament se’ns havia apartat.
L’ajuntament no es vostre, companys. I heu de respectar l’espai dels demés.
Sols per higiene democràtica i pluralitat ciutadana.
ENHORA BONA! JA SOM 3000! Entre tots fem un millor poble!!
Volem recordar que continuem tenint la pagina Web del Bloc de Faura
www.bloc.ws/locals/faura/, Correu electrònic: blocfaura@yahoo.es
GRUP MUNICIPAL NACIONALISTA DE FAURA ■
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Eleccions generals 2004
RESULTATS
ELECCIONS
2004
Total de votants
Abstenció
Vots en blanc
Vots nuls

2000
SIGLES
PSOE
PP
BLOC-EV
ENTESA
ERPV
ALTRES

VOTS
882
745
71
80
1
10

2.025
384
20
9

2004
%
46,2
39,03
3,72
4,19
0,05
0,52

VOTS
1.077
752
62
47
17
41

%
53,42
37,3
3,08
2,33
0,84
2,05
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DIVERSOS
1.

Augment del Cens
Segons les dades del Padró Municipal d’Habitants la població de Faura ha
augmentat en el darrer any fins als 3.028 habitants, amb 1.526 dones i 1.514
hòmens. També s’ha de destacar l’augment de la població situada entre els 25 i
40 anys, molt significatiu en el cas de les dones. Ara, sols queda que l’Institut Nacional d’Estadística actualitze les seues dades.
2.

Revisió i nova retolació dels números de policia
A causa del creixement de la nostra població, s’ha procedit a la revisió i la
nova retolació de la numeració; per tant, el número pintat amb negreta a la vorera és el correcte. També s’ha comunicat a Correus. Preguem que tinguen en
compte la nova numeració de la vorera i ho comuniquen a les persones i entitats
amb què mantenen correspondència (bancs, Iberdrola, etc.) En breu l’Ajuntament posarà a disposició dels veïns afectats els números. S’avisarà per BAN.
3.

Normes de convivència
Us continuem recordant el compliment de les normes per a una bona
convivència. En aquest BIM recordem
les molèsties que ocasionen els excrements dels gossos en la via pública.
Des de l’Ajuntament ja s’ha començat
a prendre les mesures per a la seua neteja, així com les pertinents amonestacions als veïns que no acomplisquen
aquesta norma.
Com una imatge val més que mil
paraules, vos animem a que seguiu l’exemple d’aquest veí.

JOVENTUT
1.

Oficina d’Informació Juvenil
Recordem als jòvens que a l’Oficina d’Informació Juvenil podeu trobar multitud d’informació del vostre interés i vos animem que la visiteu. És a l’EPA, al
c/ Miguel de Cervantes.
- Informació Universitats. Com accedir a diverses titulacions universitàries
de tot l’Estat Espanyol.
- Informació sobre campaments, albergs i altres que tenen a veure amb el
sector més jove de la població.
- Ofertes d’ocupació pública.
- Informació sobre monitors de temps lliure i animador juvenil.

12

BIM FAURA

Breus

- Cursos oferits per la revista Guia Injove de la Generalitat Valenciana que
agafa tots els camps i àmbits culturals i educatius.
- Oferta de beques d’investigació.
- Beques per a cursos a l’estranger.
- Informació sobre l’inserció de treball al món laboral, premis, beques i
ajudes.
- Informació sobre espectacles, teatres, exposicions, etc.
- Informació sobre classes d’hostaleria.
- Informació sobre cursos de monitors de natació i salvament aquàtic.
- Informació sobre ONG.
- Concursos de cartell per al Dia de la Dona, Fira de Faura i cartell portada
del llibret de Festes de Faura.
- Informació i sol·licitud dels exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, tots els nivells.
- Centre Cultural Excursionista La Vall de Segó.
2.

Mussol Bus
S’han començat les negociacions amb el responsable de l’empresa que
oferix el servei del Mussol Bus (transport nocturn a les zones d’oci de la Vall
D’Uixó), per a fi d’ampliar el servei als pobles de les Valls. Es pretén disminuir els
riscos d’accident i augmentar la seguretat i comoditat en la comunicació entre
Faura i les zones d’oci.

SERVEIS SOCIALS
1.

Dia de la Dona
El passat dia 6 de març vam celebrar el Dia de la Dona Treballadora amb
una festa en què es va llegir un manifest i es va fer una rifa en què es van recaptar 440 8, que s’entregaran a la Direcció General de la Dona per ajudar a un centre d’acollida per a dones maltractades.
2.

Millores d’accés per a minusvàlids
- S’ha posat en marxa l’ascensor a les escoles.
- S’han adequat i millorat els accessos als jardins.
- Es posarà en marxa el Projecte d’Adequació dels Accessos al Polisportiu
per a Persones amb Mobilitat Reduïda, dins dels objectius de millores socials que es va marcar en el seu dia l’Ajuntament de Faura. Entre les millores es preveu la substitució dels escalons per rampes per a facilitar l’accés
a les persones amb mobilitat reduïda, així com la adequació dels serveis i
una nova pavimentació per a eliminar les deficiències i facilitar el trànsit
d’aquestes persones.
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SERVEIS GENERALS
1.

Séquies i camins

Durant el primer trimestre d’aquest
any s’ha procedit a la neteja i millores
de les séquies i camins del terme, sobre
tot a la zona del Sistar, segons les preferències estipulades pel Consell Agrari
Local.

Bàrbara. S’intentarà comunicar-ho
sempre que es puga amb antelació i
que aquests talls es produisquen, sempre que es puga, de nit.

4.

L’eucaliptus de la plaça de
l’Església

L’eucaliptus de la plaça Major
patix un fong del sòl que durant els últims anys ha propiciat una caiguda
prematura i un engroguiment de les fulles. El tècnic del Centre Verd que va
fer un exhaustiu anàlisi aconsella substituir-lo. Des de l’Ajuntament s’estudiaran totes les possibilitats per a poder
dotar a la plaça de la personalitat que
sempre ha tingut i es mostrarà obert a
qualsevol suggeriment. Està previst
per al mes de maig.

2.

Substitució dels senyals de
circulació

S’està procedint a la millora i
substitució dels senyals de circulació.
3.

Talls d’aigua

Durant el mes de març s’han produït talls d’aigua pel desviament de la
xarxa general amb motiu de la construcció de la finca del carrer de Santa
14
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CULTURA I ESPORTS
1.

Concurs cartells
“Vila de Faura”

Kique Beltrán Redón amb el cartell “Tots a la festa” ha sigut el guanyador del concurs Cartells Vila de
Faura, entre els 24 cartells participants. El jurat format per la regidora
de Festes, Clàudia Aleixandre, per dos
festers, Mª Ángeles Pozo i Francisco
Chulià i per tres persones relacionades amb l’art o les festes elegides per
la Junta de Govern Local, Caridad
Caudet, pintora local, Javier Queralt,
president de la Penya Sant Roc i
Montserrat Olaria, artista local.
2.

Dia de la Bici. 7 març 2004

3.

Pilota
- Circuit Professional de Pilota de
Faura. El Circuit Professional
de Galotxa es posarà en marxa
a l’estiu en coordinació amb diferents clubs de gran tradició,
amb la presència dels millors
professionals. Faura acollirà durant les festes d’agost una competició a l’estil de les ja consolidades d’Alfarp i Godelleta.
- Escola Municipal de Pilota.
L’Escola Municipal de Pilota,
que va ser recuperada el juliol
de l’any passat després de quatre anys d’inactivitat, seguix el
seu bon funcionament amb 24
alumnes de totes les edats.
- Equip d’Aficionats. L’equip
d’aficionats ha participat al
I Campionat d’Aficionats d’Escala i Corda aconseguint el 3r
premi.

El passat dia 7 de març es va celebrar el Dia de la Bici organitzat pel
Club Cicloturista La Vall de Segó, amb
una gran participació. Tots els participants van recórrer els cinc pobles i
van esmorzar a la Font de Quart, i van
tindre l’oportunitat de participar en un
sorteig de tres bicicletes.
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AJUNTAMENT DE FAURA
DELEGACIÓ D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
CONVOCATÒRIA PER A
MONITORS ESCOLA D’ESTIU 2004
BASES

PRIMERA: L’Ajuntament de Faura convoca 12 places per a monitor de
l’escola d’estiu 2004, del 5 al 30 de juliol.
SEGONA: Podran participar les persones majors de 18 anys amb titulació
mínima de Graduat Escolar o ESO.
TERCERA: es valorarà:
A) Mèrits:
➣ Formació específica:
1. Títol de llicenciat: 7 punts
2. Títol de mestre: 5 punts
3. Títol d’animador juvenil: 3 punts
4. Títol de monitor de centre de vacances: 2 punts
B) Cursos relacionats amb l’educació: 0.25 punts per cada 25 hores de
curs, fins un màxim de 2 punts.
C) Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: màxim 3 punts.
- Nivell oral: 0.5 punts.
- Nivell elemental: 1 punt.
- Nivell mitjà: 2 punts.
- Nivell superior: 3 punts.
D ) Entrevista personal. (Dins d’aquest apartat es valorarà l’experiència).
Màxim 10 punts.
QUARTA: La baremació es realitzarà per la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament.
QUINTA: Termini de presentació de currículum i documentació: de l’1 de
maig fins al 12 de juny.
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Bases borsa de treball
AJUNTAMENT DE FAURA
DELEGACIÓ DE CULTURA

CONVOCATÒRIA COL·LABORADORS
SETMANA CULTURAL I FESTES DE 2004
BASES

PRIMERA: L’Ajuntament de Faura convoca 5 beques per col·laborar en
l’organització d’actes de la Setmana Cultural i Festes d’Agost.
SEGONA: Podran demanar participar en la selecció les persones majors de
18 anys, amb titulació mínima de Graduat Escolar o ESO.
TERCERA: Es valoraran els següents mèrits:
A. Formació específica (cursos de relacions públiques, protocol,
organització d’actes,...)
1 punt per cada 30 hores de curso Màxim 5 punts.
B. Coneixements de valencià: (màxim en aquest apartat 3 punts)
-Nivell Oral: 0.5 punt
-Nivell Elemental: 1 punt
-Nivell Mitjà: 2 punts
-Nivell Superior: 3 punts
C. Entrevista personal (es valorarà l’experiència)
QUARTA: La baremació es realitzarà en Junta de Govern Local.
QUINTA: Termini de presentació de currículum i documentació, de l’1 al
15 de juliol. La documentació es presentarà en sobre tancat adreçat a: Regidoria
de Cultura, Col·laboradors Setmana Cultural i Festes d’Agost 2004.
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Tauler d’anuncis

TELÈFONS D’INTERÉS
AJUNTAMENT (Fax: 96 260 00 19) ....................................................... 962600004
BOMBERS ................................................................................................. 112
GUÀRDIA CIVIL (Horari: De 9 a 14 i de 16 a 19) ..................................... 962636462
POLICIA LOCAL……………………………………669491216 - 669491217 - 669421218
CENTRE DE SALUT DE FAURA ............................................................. 962600467
FARMÀCIA DE FAURA ............................................................................ 962600055
HOSPITAL DE SAGUNT .......................................................................... 962676700
HOSPITAL CITA PRÈVIA .......................................................................... 962678198
CREU ROJA .............................................................................................. 962672127
HOSPITAL CLÍNIC .................................................................................... 963862600
CENTRE COMARCAL DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR .......................... 962677812
TAXI DE FAURA ....................................................................................... 686962530
IBERDROLA .............................................................................................. 901202020

HORARIS MUNICIPALS
• Ajuntament de Faura:
•

•
•
•
•
•
•

de dilluns a divendres de 9 a 14 h. dissabtes de 9 a 13 h.
email: ajfaura@ajuntamentfaura.e.telefonica.net
Visites a l’alcalde: matí: de dilluns a divendres de 9 a 14 h., depenent de l’agenda.
vesprada: dilluns i dijous de 17 a 20 h.
email: alcaldia@ajuntamentfaura.e.telefonica.net
Assistenta social: dimarts de 9 a 14 h., telèfon 96 260 26 33
Cementeri: de 10 a 20 h.
Arquitecte municipal: primer i tercer dijous de cada mes de 17 a 20 h.
Aparellador municipal: tots els dimecres de 9 a 13 h.
Biblioteca Municipal: de dilluns a divendres de 18 a 20 h. juliol i agost de 19 a 20.30 h.
Saló d’actes: Ús, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament almenys amb 3 dies d’antelació.
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Faura en el record

1970. FESTES D’AGOST. Els festers i la reina de les festes.

Anys 60. El “Conjunto Escarlata”.
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Dibuix realitzat pels xiquets de 2n de Primària del nostre poble per a
l’Ajuntament i que es troba emmarcat al despatx de l’Alcalde.

