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E

l cap d’any ens sorprengué
amb un desastre natural
sense precedents a la zona de
l’Índic, que si bé estava a milers
de quilòmetres del nostre poble,
era molt a prop per les imatges
que ens arribaven per la televisió. L’únic consol que els podem donar a tots els que s’han
vist afectats és la nostra solidaritat i per això us convoque a tots
que feu arribar la vostra aportació solidària a qualsevol ONG.
(En aquest BIM teniu un llistat).
Prompte els mitjans deixaran de
parlar del desastre i allí encara
quedarà molt per fer. Tots podem en la mida de les nostres
possibilitats ajudar-hi.
Vulguera també aprofitar
aquestes línies per a tornar a parlar de la convivència. L’alcalde,
entre altres moltes coses, crec
que ha de ser un àrbitre per a millorar la convivència entre el veïnat i posar solució –quan se pot–
als problemes que se’n deriven.
Fa un any, mitjançant un ban se
recordaren unes regles mínimes
de convivència, que no recordaré per ser evidents. A continuació vingué un període d’explicació de les normes (fem, gossos,
trànsit, sorolls) i posteriorment
vingué el període de sancions.

Full de l’alcalde
La gran part del poble, la immensa majoria respecta les normes i hi conviu. Una part molt
xicoteta del poble no ho fa. I
damunt, quan se’ls sanciona,
s’enfaden. Per això i perquè és
en millora de la convivència i la
qualitat de vida de tots, seguirem amb cap tolerància per
aquells que no respecten les
normes. Han estat prou les sancions, prou els disguts i és cert
que algún ha aprés. Però queda
molt de camí per recórrer, un
camí que no és fàcil i en què
som pioners com sabeu en la
nostra comarca.
No es difícil seguir les normes. Només cal plantejar-se allò
tant antic de no faces el que no
t’agradaria que te feren. L’Ajuntament farà tot el que estiga en
la seua mà per a fer complir açò
com és la seua obligació, malgrat que no és ni popular ni
agradable, per respecte a tots el
que conviuen i respecten les
normes.
Una altra crida de convivència és per la neteja. Dediquem
milers d’euros en neteja, milers
d’euros que podíem dedicar a
altra cosa si no embrutarem
tant, si en volta de tirar el paper
al terra el tiràrem a la paperera,
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Full de l’alcalde
per exemple. I ací demane la
col·laboració de tots i sobretot
dels pares que són els encarregats d’educar en la convivència
als fills.
En altre ordre de coses, comentar-vos que en l’últim trimestre s’han posat en marxa les
audiències públiques; que per
primera volta un pressupost
s’ha explicat al veïnat; que ha
començat el procés que ha de finalitzar amb noves propostes
per a les festes; que hem aprovat inicialment, per unanimitat
de tots els grups municipals, el
nou Pla General. Ací vulguera
fer una especial menció i agraïment a la labor dels tècnics municipals i del regidor d’Urbanisme per la seua dedicació, passió i treball perquè vera la llum
el projecte.
Seguirem treballant per un
poble millor, posant en marxa
iniciatives que aneu coneixent
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pel BIM trimestral en què l’Ajuntament fa transparents totes les
decisions que prenem en una
publicació casi inèdita en la rodalia. A voltes, no tant ràpidament com ens agradaria, però
ja sabeu tots que l’Ajuntament
no té el poder per a solucionarho tot i amb rapidesa, encara
que dedica molts esforços a intentar-ho i que siga així. I al final
ho aconseguim, i un bon exemple ha estat l’eixida del Ventorrillo a la 340. El delegat del
Govern ja ha intervingut i cal
agraïr-li-ho.
Com sempre m’acomiade recordant-vos que estic obert a
qualsevol suggeriment i convocant-vos a participar al pròxim
referèndum de la Constitució
Europea del 20 de febrer.

Rebeu una cordial salutació.
Toni Gaspar.

BIM FAURA

L’Ajuntament informa

ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió del 28-10-04
Es desestima, per set vots en contra (del PSOE) i tres a favor (dos del PP i un
del BLOC), una proposició del PP sobre creació d’una plaça de conserge a les
escoles.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC de sol•licitud a la
Mancomunitat de les Valls d’un auxiliar de policia local per al Centre Escolar.
Es desestima, per set vots en contra (del PSOE), dues abstencions (del PP)
i un vot a favor, una proposició del BLOC sobre l’establiment d’un taxi
d’urgències.
S’aprova, per unanimitat (amb matisacions), una proposició del BLOC sobre
l’aprovació del Reglament d’usos lingüístics.
S’aprova, per unanimitat, una proposició d’urgència de l’Alcaldia, d’adhesió al
conveni entre Embalajes España S.A. i la Generalitat Valenciana.
Sessió del 30-11-04
S’aprova, per unanimitat, i inicialment, l’Ordenança de gestió dels residus
inerts de la construcció.
S’aprova, per unanimitat, l’adjudicació de dos solars de la UE3.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre l’acceptació de la
transferència de titularitat de la CV-320 en el tram del nucli de Faura.
S’acorda, per unanimitat, desestimar les al•legacions i aprovar provisionalment el PGOU i l’Estudi d’impacte ambiental de Faura.
S’aprova, per set vots a favor (del PSOE) i quatre abstencions (tres del PP i
una del BLOC), una proposició de l’Alcaldia sobre modificació de la plantilla i
dels complements de destinació dels auxiliars de la policia local.
S’aprova, per set vots a favor (del PSOE) i quatre en contra (tres del PP i un
del BLOC), el pressupost municipal de 2005 i la plantilla de personal.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE sobre creació de la
Mesa de tolerància zero contra la violència de gènere.
S’aprova, per deu vots a favor (set del PSOE i tres del PP) i una abstenció (del
BLOC), una proposició del PSPV-PSOE sobre la campanya de divulgació de la
Constitució Europea.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE sobre la millora del
camí de Sagunt a les Valls.
Es desestima, per set vots en contra (del PSOE), tres a favor (del PP) i una
abstenció (del BLOC), una proposició del PP sobre l’adquisició d’un vehicle per a
la policia local.
Es desestima, per set vots en contra (del PSOE), tres abstencions (del PP) i un
vot a favor (del BLOC), una proposició del BLOC sobre l’adopció de mesures de
seguretat al cementeri municipal.
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Sessió del 28-12-04
S’aprova, per unanimitat, una proposició de l’Alcaldia sobre retolació dels
carrers de Quart de les Valls i Quartell.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC sobre millora de l’enllumenat públic.
Es desestima, per set vots en contra (del PSOE) i tres a favor (dos del PP i un
del BLOC), una proposició del BLOC sobre l’Ordenança municipal de tinença
d’animals.
S’aprova, per vuit vots a favor (set del PSOE i un del BLOC) i dues abstencions (del PP), una proposició del PSPV-PSOE sobre la píndola del dia següent i
l’educació sexual.

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió de l’1-10-04
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a Marco, exp. 87/04, al carrer
de Dalt, 7; i a Promocions Murvaiti S.L., exp. 63/04, al carrer de Germanies,
catonada amb la ronda.
S’aprova, la baremació dels monitors d’esports, a proposta de la regidora
d’Educació.
Sessió del 26-10-04
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a C. Orbe, exp. 69/04, al carrer
de Sant Josep; a Ríos Chordà Promociones S.L., exp. 81/04, als carrers
M. Benlliure, València i ronda Rodana; a T. Torres, exp. 82/04, al carrer Colom,
14; a A. Martínez, exp. 84/04, al carrer Major, 59; a J. Navarro, exp. 85/04, al carrer B. Ibáñez, 31; a A. Pérez, exp. 86/04, al carrer de l’Almàssera, 7; a A. Querol,
exp. 90/04, al carrer Sta. Bàrbara, 54; i a S. Fanjul, exp. 91/04, al carrer A. Piñó, 1.
S’acorda incloure al pressupost de 2005 el pagament de la vacuna prevenar
per als xiquets empadronats i residents a Faura, de 0 fins a 24 mesos.
Sessió del 16-11-04
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a A. Pérez, exp. 96/04, a l’av.
De la Vall de Segó/carrer Rubau.
S’aprova la proposició de l’Alcaldia sobre “Internet en les Biblioteques”.
S’acorda, a proposta de l’Alcaldia, concedir una subvenció de 150 8 a la
Fundació ADRA, per a un concert benèfic.
Sessió del 30-11-04
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a F. Jotel, exp. 97/04, al carrer
dels Cavallers, 8; a I. Castro, exp. 100/04, al carrer de l’Estació, cantonada al
carrer Rubau; a J. Pérez, exp. 101/04, al carrer de Sta. Bàrbara, 42; a R.T. Amer,
exp. 102/04, a la ronda Diputació, 3; a V. Segarra, exp. 104/04, al carrer de
Cervantes cantonada al carrer de València; i a A. Gaspar, exp. 107/04, al carrer
de la Mar, 14.
S’aprova la proposta de la regidora d’Educació sobre les activitats d’hivern.
S’acorda concedir una subvenció de 2.400 8 a la Societat La Protectora, per a
la rehabilitació de les cobertes del local social.
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Sessió del 28-12-04
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a E. Albert, exp. 79/04, al carrer
de Sant Joan, 31; a V. Ocaña, exp. 89/04, al carrer de la Volta, 20; a I. Rubio, exp.
93/04, al carrer de C. Amorós, 29; a F. Bernat, exp. 95/04, al carrer de J. Garcés,
22; a F.J. Escobar, exp. 99/04, a la plaça d’Almorig, 6; a C. Carrascosa i altra,
exp. 103/04, al carrer de Llogarets s/n; a M.T. Gil, exp. 106/04, al carrer
J. Garcés, 13; a la Societat La Protectora, exp. 114/04, al carrer Major, 54; a
A. Pérez, exp. 115/04, al carrer Major, 14; a R.V. Pedrós, exp. 92/04, al carrer
Pizarro, 14; a J. Adsuara, exp. 94/04, al carrer de Pizarro, 13; a J. Nadal, exp. 98/
04, al carrer de Cervantes, 48; a S. Alpuente, exp. 105/04, al carrer B. Ibáñez, 17;
a A. Soriano, exp. 109/04, a la plaça Major, 3; a J. Tapia, exp. 110/04, al carrer
M. Benlliure, 12; a J.L. García, exp. 111/04, al carrer Plus Ultra, 16; a
J. Condomina, exp. 112/04, al carrer de l’Abeurador, 3; a J. Amer, exp. 116/04, al
carrer A. Taberner, 1; a A. Queralt, exp. 117/04, al carrer M. Rodrigo, 9-B; i a
M. Cantos, exp. 118/04, al carrer del M. Giner, 55.
S’aprova fer obres de millora de la seguretat als accessos de les escoles.
A proposta de la regidoria d’Urbanisme, s’aprova instal·lar deu limitadors de
velocitat al nucli urbà.
S’aproven les directrius per a la redacció de les ordenances del mercat i dels
sorolls.

RESOLUCIONS D’ALCALDIA
La del 15-10-04 d’aprovació de la liquidació de plusvàlua núm. 13/2004.
La del 18-10-04 d’imposició de sengles sancions per infracció de la Llei 4/1994,
de protecció d’animals de companyia.
La del 29-10-04, de concessió de llicència per a la tinença d’un gos
AMERICAN STAFORSHIRE.
La del 3-11-04, d’adjudicació del servei de neteja viària a TETMA S.A., pel preu
de 17.233,00 8.
La de l’11-11-04, de delegació per celebrar matrimoni a M.T. Izquierdo, el dia 20
de novembre.
La del 12-11-04, de concessió d’un pas de vehicles, al carrer Almàssera, 12.
Les del 12 i 26-11-04, de concessió d’exempcions de l’impost sobre vehicles.
Les del 17 i 20-11-04, de concessió de bonificacions de l’IBI d’urbana a les
habitances de l’atzucac de la Bassa 2A-1-2 i 3, i 2ª-3-11, respectivament.
La del 18-11-04, d’imposició de multes de trànsit.
Les del 26-11 i 2-12-04, de concessió de sengles exempcions de l’impost sobre
vehicles.
La del 2-12-04, de concessió de llicència d’activitat de venda a la menuda a
M.I. Navarro, al carrer de Plus Ultra, 11.
La de l’1-12-04, d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua núm. 218 a 256 de
2004.
Les del 16 i 20-12-04, d’imposició de sancions sobre abandonament de
vehicles en la via pública.
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Grups municipals
Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE)

PSPV

PER UNA EUROPA DELS CIUTADANS
El Govern de la Nació, en compliment del seu compromís, ha
convocat la ciutadania en referèndum per tal que manifeste la seua
opinió respecte a la Constitució Europea.
El espai del BIM que correspon al Grup Socialista de l’Ajuntament de Faura el
volem dedicar a demanar als veïns i veïnes del nostre poble el vot en aquesta
consulta. I ho fem des de la convicció que la Constitució Europea representa
avanços importants en molts aspectes i en ningun cas suposa un retrocés.

ALGUNES DE LES NOSTRES RAONS
• Valors i objectius progressistes: pau, llibertat, democràcia i drets humans, però també, igualtat, solidaritat, plena ocupació, desenvolupament
sostenible, protecció del medi, no-discriminació i eradicació de la pobresa.
• Dóna capacitat legislativa al Parlament i al Consell i consolida la
Comissió Europea com a vertader Govern de la Unió.
• Inclou el principi de democràcia participativa, reconeix i promou el
diàleg social i crea la iniciativa legislativa popular europea.
• Fomenta el paper de les regions participant en les delegacions de
l’Estat i són consultades en els procediments legislatius que els afecten.
• Atorga personalitat jurídica pròpia, la qual cosa, possarà fí a
l’impediment de formar part de l’ONU.
• Avança cap a l’Europa social, amb el suport de la Confederació
Europea de Sindicats.

EL DIA 20 DE FEBRER TOTS A VOTAR
GRUP SOCIALISTA DE FAURA ■
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Grup Municipal del Partit Popular (PP)
Farem un comentari al full de l’alcalde en el BIM anterior (núm. 6 d’octubre).
Pareix que l’oposició no es preocupa, segons ell, prou pels veïns. Tan soIs recordar que les pluges torrencials van ser al Setembre-2004, i que el PP va presentar
una proposició sobre millores al carrer Cervantes, pels problemes que ja es venien
generant per les pluges, en el ple de Març-2004.
No serem nosaltres els que responsabilitzem al present equip de govern d’uns
fets difícilment predicibles. Però tampoc hem d’oblidar que des de fa molts anys el
PSPV és qui governa, en majoria, al nostre poble.
En anteriors mandats no hi havia tan bones paraules, s’n’anava més als fets. En
l’actualitat veiem que l’equip tracta de tindre bons modals però es tarda molt a
reaccionar. Exemple d’això el tenim en el continu goteig de l’aigua de la font pels
nostres carrers, l’alçament i tardança a reparar el carrer Cervantes, els cada vegada
més continus i molestos sorolls de les motos i els cotxes, els excrements de gossos,
els vehicles circulant a gran velocitat per dins de la població, etc.
La major part d’estes infraccions estan contemplades en un ban amb unes normes que l’ajuntament va repartir, ja fa algun temps, i el qual, com déiem abans,
tarda molt a fer-se efectiu.
De nou continuem veient, ja no ens sorprén, com se nos contesta a l’escrit que
fem en este BIM (atenció al present). Senyal inequívoc de què hi ha un grup que té
accés als escrits deIs altres i actua sense massa vergonya. No pareix que esta forma de controlar l’accés de l’oposició als mitjans de l’Ajuntament siga tot alIò democràtica i transparent que deguera.
En un altre orde de coses passem a parlar de les proposicions.
En el ple d’octubre, presentem una proposició sobre la creació d’una plaça de
conserge per al col·legi Sant Vicent Ferrer de Faura. Que l’AMPA veia amb bons ulls
però que al PSPV no li va paréixer tan bé i van votar en contra 7, i 3 a favor 2 del PP
i 1 del BLOC.
En el ple de novembre presentem una proposició sobre la compra d’un vehicle
i la seua adequació per a les labors de policia local. De nou rebutjada per 7 en
contra 3 a favor PP i una abstenció BLOC.
I en el ple de desembre que no hem presentat cap proposició.
També volem mencionar la creació d’un lloc adjunt a secretària, que és un càrrec polític (per a entendre’ns, a dit) i de confiança de l’alcalde. Preguntem qui ocupara
la plaça que pagarem entre tots, però de moment “no està decidit”.
Recordar que en l’ultim BIM de 2003, comentem la falta d’activitats i actes culturals durant estes dates nadalenques. Com que enguany s’ha esmenat amb prou
encert. Però afegim la falta d’il·luminació nadalenca i continuem sense tindre-la, a
excepció de l’edifici de l’Ajuntament. Perquè no podríem dir que les llums enrotllades als fanals de l’entrada al poble, són prou dignes de menció.
Per ultim, una cita important és la del pròxim 20 de febrer 2005 referèndum de la
Constitució Europea, a la que esperem assistiu.
I desitjar-vos a tots un feliç 2005.
GRUP POPULAR DE FAURA ■
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Grups municipals
Grup Municipal Nacionalista (BNV)

Des del Bloc Nacionalista Valencià de Faura vos desitgem Bon
any 2005, estimats veïns.
Quan un any finalitza i un altre comença, és temps de recapitulacions i per això volem mostrar que a pesar que som una formació
nova i amb pocs mitjans, l’esperit i la voluntat de fer propostes en benefici de la comunitat, continua intacte com al començament de la legislatura i si és possible encara amb major empenta i coneixement, per això volem ter un repàs a les propostes
presentades enguany fent constar que després d’elles hi ha un treball que en algunes
ocasions es manifesta i en altres ocasions no tant.
Unes han sigut aprovades i altres l’equip de govern les ha rebutjades, però això no
és impediment perquè des del Bloc Nacionalista Valencià continuem en la nostra esbossa de fer el que creiem i que part de la població ens ha encomanat, això no és
obstacle perquè continuem amb la nostra voluntat de treballar per al poble des d’una
òptica valenciana.
Les propostes han sigut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Instal·lació de papereres en la via publica. Rebutjada
Ajuda i solidaritat amb el poble Iranià pel terratrèmol de Bam. Rebutjada
Creació d’un gabinet de promoció del Valencià. Rebutjada
Estudi i condicionament de la megafonia del poble. Aprovada no complida
Pavimentació de les voreres per a evitar els esvarons. Aprovada, no complida
Eliminació de les barreres arquitectòniques viàries. Aprovada, pendent del
PGOU
Oficialitat del valencià en la copa Amèrica. Aprovada
Publicació de les tarifes en instal·lacions esportives. Aprovada
Reglament d’usos lingüístics. Aprovada
Declaració de zona catastròfica per les inundacions de setembre. Rebutjada
Crida publica per a valorar tots els danys als veïns. Rebutjada
Proposta per a millor utilització dels llibres de text. Aprovada
Dotació d’un cotxe amb suport vital bàsic per al Centre de Salut. Aprovada
Dotar d’un auxiliar de policia per al centre escolar de la mancomunitat.
Aprovada
Establiment d’un taxi per a portar els medicaments a casa del pacient.
Rebutjada
Establiment de mesures de seguretat en el cementeri. Rebutjada
Proposta d’adequació de l’enllumenat públic. Aprovada
Ordenança municipal de la tinença d’animals. Rebutjada

Tenim previstes altres propostes així com actuacions, a més volem donar-vos les
gràcies perquè durant aquest any, en les ocasions que el Bloc a sol·licitat l’opinió i
ajuda del veïnat ha sigut sempre ben rebut.
Enguany es consultarà el poble sobre la constitució europea. Volem significar que
són moltes les veus que reclamen el sí, sense haver explicat els punts més delicats
del temes, i no obstant això se silencia les veus d’aquells que reclamen una redacció
de la Carta Europea més social, més participativa; la verdadera llibertat consisteix a
poder triar distintes opcions contràries, demanem per tant que estudieu el text, el comenteu en el vostre entorn, pregunteu el que vos interesse, i es vote en consciència i
no perquè altres persones que no viuen en el nostre poble, que no parlen la nostra
llengua, que tenen interessos distints dels nostres, hagen decidit per vosaltres el que
heu de fer i votar.
GRUP MUNICIPAL NACIONALISTA DE FAURA ■
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Breus

1. Fira a Massiac
L’Ajuntament de Faura
va ser convidada a participar, els dies 30 i 31 d’octubre, a la fira de Massiac
(“Les Palhas”) sobre productes tradicionals. Taronges, oli i vins de la nostra
comarca van estar presents
amb la col·laboració del
nostre veí Jaume Paulham.

2. Fira 2004
Enguany, la pluja va estar a punt de deslluir la tradicional Fira, però finalment
l’oratge ens va acompanyar i tots en vam poder gaudir.
La vespra de la Fira es va inaugurar el betlem al llavaner. L’exposició va tindre
una gran acollida del públic, l’han visitada més de 5.000 persones. Agraïm al nostre veí Fernando G. Delgado la seua desinteressada col·laboració.

3. Actes de Nadal
Com sempre, aquest nadal s’han fet diferents actes
nadalencs, com la festa de
Nadal a les escoles, el festival de nadalenques, l’excursió a EXPOJOVE, el betlem
vivent organitzat pel grup
de catequistes de la parròquia dels Sant Joans i la cavalcada de Reis, organitzada per l’Ajuntament que
comptà enguany amb la
col·laboració de l’Associació Sant Joan, de la Falla Vila de Faura i dels festers 2005.

4. Megafonia
El sistema de megafonia que fins ara funcionava ha quedat obsolet, a més de
la quantitat de problemes que hi donava. A partir d’ara aquest sistema de megafonia el portarà instal·lat el vehicle de la policia local i se farà servir únicament per
a informació municipal.
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5. Millora dels accessos a les
escoles

8. Actualització cadastral de
rústica

L’Ajuntament està finalitzant les
obres de millora de la seguretat dels
accessos a les escoles, que han consistit a fer més ampla la vorera, de manera que els escolars tindran una zona
peatonal més ampla a l’hora d’accedir
o d’eixir de les escoles, augmentant
així la seguretat. Aquests accessos estan adequats per a persones amb mobilitat reduïda.
Aquestes millores es completaran
amb mobiliari, format per bancs i sistemes de protecció per als vianants. I,
prompte, s’instal·laran veles parasol en
la zona sur de les escoles perquè el sol
no moleste els xiquets.

Estan a punt de començar els treballs per a la renovació del cadastre de
rústica del terme municipal, que consistiran en la confecció d’una nova cartografia digitalitzada i l’actualització
dels titulars cadastrals i cultius existents. Els treballs els duu a terme la
Gerència Regional del Cadastre de
València.
Tots els propietaris de rústica del
terme municipal podeu passar a recollir uns fulls provisionals informatius
per l’Ajuntament, i per a qualsevol
aclariment o modificació podeu ser
atesos pel personal de la Gerència els
dies 22 i 28 de febrer, de 10 a 14 h i de
16 a 18 h.
Més informació a l’Ajuntament en
horari d’oficines.

6. Vacuna Prevenar
La vacuna prevenar preveu les malalties causades pel neumococ (com
les neumònies, otitis o meningitis) i
està destinada als xiquets i les xiquetes
entre 0 i 24 mesos. Aquesta vacuna
que està recomenada pels pediatres
no està finançada pel SERVASA.
L’Ajuntament de Faura ha decidit ferse’n càrrec del finançament. Així que
tots aquells pares que hi estiguen interessats poden obtenir la informació al
Centre de Salut o a l’Ajuntament.

7. Carnet esportiu
A partir de l’1 de març entrarà en
funcionament el carnet esportiu. Tota
aquella persona que estiga interessada a tindre’l, que passe per l’Ajuntament o l’EPA. El preu del carnet és de
36 8. Amb ell se té entrada gratuïta a
totes les instal·lacions esportives municipals tot l’any. (També la temporada de piscines).
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9. Nova numeració
Els que heu canviat de número de
domicili per l’actualització de l’any
2003, podeu passar a recollir per
l’Ajuntament el número correcte del
vostre domicili a partir del 15 de febrer.
La plaqueta de llautò és gratuïta.

10. Exempcions de l’IBI rústica 2004
D’acord amb el que disposa el Reial
Decret Llei 6/2004, de 17 de setembre,
del Govern de la Nació sobre els danys
de les inundacions de setembre, se recorda a tots els propietaris d’explotacions agrícoles del municipi que poden
sol·licitar la devolució de l’IBI de rústica
del 2004. Només cal presentar una fotocòpia del rebut pagat, i donar un número de compte per a la devolució.

BIM FAURA

Breus

11. Ajuda als afectats pel sisme submarí a l’Índic
Com ja sabeu, el passat 26 de desembre es va produir un sisme submarí a l’Àsia provocant milers de morts i
de destrosses. Aprofitem aquest BIM
per a facilitar-vos un llistat d’ONG per
si voleu ajudar amb donatius. Us recordem que quan transferiu diners indiqueu a la vostra entitat bancària que
és per a fer un donatiu, perquè no us
cobren la comissió.
D’altra banda, l’Ajuntament ha decidit aprofitar les activitats que organitze per a fer rifes, i els beneficis que
s’obtinguen destinar-los a ajudar els
afectats pel sutnami.
ONG
CREU ROJA
UNICEF
CÁRITAS
INTERMÓN OXFAM
F. VICENTE FERRER

TELÈFON
902 22 22 92
902 25 55 05
902 33 99 99
902 33 03 31
902 22 29 29

12. Associació contra el
Càncer
La Junta Local de Lluita contra el
Càncer ens comunica que ha entregat
a la Junta Provincial la quantitat de
3.200 euros l’any 2004. Aprofita des
d’ací per agrair a totes les col·laboradores que al llarg de l’any contribueixen amb la venda de loteries a la recollida de fons. Aquest agraïment se fa
extensiu a tot el veïnat que col·labora
loteria a loteria amb aquesta causa.

13. Finestreta única
Ja podeu presentar en l’Ajuntament
tots els escrits que necessiteu dirigits a

qualsevol òrgan de l’Administració estatal, autonòmica o local, amb plens
efectes des de la presentació al registre
d’entrada de l’Ajuntament.

14. Protecció civil
Tots el que estigueu interessats en
formar part d’un cos de voluntaris de
protecció civil a Faura, podeu informar-vos a l’Ajuntament.

15. Edició d’un llibre sobre
Faura
La regidoria de Cultura ha encetat
l’elaboració d’un llibre que es preveu
que tracte sobre diferents aspectes del
nostre poble. S’informa que totes les
persones interessades a participar en
aquesta edició haureu de posar-se en
contacte amb la regidora.

16. Agraïment donació de
llibres
Agraïr a Enriqueta Diana la donació
de llibres que ha fet per a la Biblioteca
Municipal i que si tot va bé s’acomodaran ja a la nova biblioteca del carrer
Cervantes.

17. Fem i trastos
Recordem l’horari per treure el fem:
De novembre a abril a partir de les
17 h. Resta de l’any a partir de les 20 h.
Plàstic, vidre i paper a qualsevol hora.
La recollida de trastos i mobles
vells, se farà el tercer divendres de
cada mes, cal treure els trastos el dijous anterior per la nit. (17 de febrer, 17
de març i 21 d’abril).
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18. Activitats previstes
DIA
22 -01-2005
23-01-2005
25-01-2005
05-02-2005
22-02-2005
20-02-2005
05-03-2005
Del 17 al 19 de març
de 2005
29-03-2005

ACTIVITAT
Exposició d’audiovisuals i xarrades
a càrrec de representants de l’ONCE
Sortida per la Rodana amb el grup
de muntanya de l’ONCE
Ple
Dia de l’arbre amb la col·laboració
del Centre Excursionista La Vall de Segó
Ple
Referèndum sobre la Constitució Europea
Activitats al voltant del Dia de la dona
Setmana fallera

LLOC
Associació
La Corbella
Pavelló
Multiusos
Saló de plens
Zona
d’acampada
Saló de plens

Ple

Saló de plens

HORA
18.00 h
8.30 h
20.30 h
09.30 h
20.30 h

20.30 h

Noms propis
Carmen Guaràs Urzai
Felicitem amb motiu de la seua jubilació al 2004, la mestra de molts faurers i
faureres al llarg de més de trenta anys i li desitgem un bon i merescut descans.

Josep Martínez Rondan
El nostre cronista oficial complia a l’agost de l’any passat 25 anys com a
pàrroc dels Sants Joans de Faura. Des d’ací la nostra felicitació.
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PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA
El passat 30 de novembre el Ple
de l’Ajuntament va introduir les últimes modificacions i aprovà inicialment el Pla General d’Ordenació
Urbana de Faura. Mentre emprén el
viatge cap a l’aprovació definitiva
per part de la Generalitat Valenciana, és un bon moment per a fer un
primer balanç.
Toca en primer lloc agraïr el treball dels tècnics que l’han redactat,
les aportacions que han fet els partits polítics, entitats i particulars, la
participació ciutadana en l’audiència i durant el període d’exposició
al públic i, finalment, l’aprovació
per unanimitat dels tres grups municipals. Hem sigut capaços de fer
entre tots el primer PGOU del poble
i el primer que estarà redactat en la
nostra llengua.
El territori valencià viu un moment de gran moviment urbanístic,
potser massa, per eixa raó és molt
important que els pobles ordenen
el seu territori de la manera que
vulguen les persones que l’habiten i
que la ordenació es faça tenint en
compte els interessos de tots. Si
fem una ullada al poble podem distingir ràpidament en quina època
s’ha urbanitzat cada zona; eixa
constant també es podrà apreciar

dins d’uns anys quan es faça realitat el nou ordenament.
La possibilitat de créixer en qualitat de vida ha estat considerada
per damunt del creixement a qualsevol preu. Els nous espais dotacionals que genera el Pla (els solars
que seran el dia de demà escoles,
centre de dia per a la tercera edat,
auditori o serveis esportius) i les zones verdes d’esplai han de considerar-se una conquesta de tots i la
plusvàlua que rep el poble per canviar d’ús part del seu territori. Si a
més aprofitem per a llevar-nos del
davant la xarxa d’alta tensió, canalitzem bé els nostres barrancs, desplacem la zona industrial i guardem
per a sempre el nostre patrimoni
més preat, podem dir també, que el
PGOU de Faura és un projecte dissenyat per a poder viure millor.
Encara queden moltes coses per
fer i volem fer-les entre tots. Si hem
sigut capaços de dibuixar eixe
gran puzle que és el PGOU, ara
toca construir-lo.
Gràcies a tots.

Vicent Amer
Regidor d’Urbanisme
15

Col·laboracions

BIM FAURA

EL PRESSUPOST MUNICIPAL
El pressupost municipal és un document de treball en què se
reflectixen les grans xifres d’ingressos i despeses de l’Ajuntament.
És un document inicial que
sofrix modificacions tant en els
ingressos (si vénen més o menys
ingressos dels previstos) o les despeses (quan per
exemple amb motius extraordinaris, com inundacions, s’ha de fer
front a despeses
que no estaven
previstes).
El d’enguany
és el primer pressupost de la història de Faura que
s’ha explicat en
una audiència pública, amb la disposició a modificar-lo per les
aportacions i suggeriments dels
veïns, que no se’n
produïren.
En un gràfic
hem intentat recollir i agrupar els
grans capítols de la despesa per conceptes que coneixem tots (en el document oficial les partides i els capítols tenen noms tècnics).
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LES FESTES A DEBAT
El 2 de novembre tingué lloc l’audiència pública per a debatre el futur de les
festes. Va ser la primera reunió de tot un procés que ens ha de conduir a treure
conclusions sobre les festes que volem.
S’ha confeccionat una llista de suggeriments que van fer els assistents, així
com els escrits i suggeriments de distintes associacions i persones feren arribar a
l’Ajuntament.
El procés serà el següent: Tots eixos suggeriments s’estan traslladant a les
associacions perquè s’hi pronuncien i remetre les valoracions a l’Ajuntament. De
totes eixes conclusions eixiran propostes que se portaran a una segona audiència
per a la votació i posada en marxa, si s’escau, per a l’any que ve.
Les persones que no estigueu en cap associació també podeu participar. Informeu-vos a l’Ajuntament.

FESTES 2005
Enguany el model de festes és el mateix que teníem en anys anteriors i cal
agrair als sis jóvens que s’han fet càrrec d’organitzar-les.
Eixiran casa per casa a recollir les quotes i enguany podem facilitar-los el treball domiciliant la quota que se us carregarà al compte al mes de juliol.
Una crida a la col·laboració de tots per ajudar a aquests jóvens a l’organització
de les festes. Recordem que les quotes són voluntàries i que estan fixades en 65
euros per casa i 12 euros per pensionista.
(L’any passat se recolliren 3.000 8 més de quotes i no volgueren col·laborar
al voltant de 80-90 de les més de 1.000 que en tenim.)
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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 - 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
NOTARIA ................................................................................................... 962605063

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 18 a 20 h.
email: alcaldia@ajuntamentfaura.e.telefonica.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.
• Aparellador: els dimecres de 9 a 13 h.
• Biblioteca: de dilluns a divendres de 17:30 a 19.30 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.
• Zona d’acampada: Ús, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament. Caps de Setmana i festius
oberta a partir de les 9.30 h.
18
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RELACIÓ DE NASCUTS AL 2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Alba Caballero Pérez, nascuda el 9 de gener de 2004
Alex Sánchez Lafont, nascut el 22 de gener de 2004
Ismael Falcó Esteve, nascut el 27 de gener de 2004
Raquel Santiuste Gómez, nascuda el 4 de febrer de 2004
Iris Llueca Mejias, nascuda el 10 de febrer de 2004
Eva Méndez Chiva, nascuda el 17 de febrer de 2004
Marc Bayona Grinaldos, nascut el 25 de febrer de 2004
Ismael Carrascosa León, nascut el 12 de març de 2004
Manel Pérez Badía, nascut el 12 de març de 2004
Joan Ferrer Gómez, nascut el 16 de març de 2004
Edgar Pérez Martí, nascut el 6 d’abril de 2004
Bryan Marín Sancho, nascut el 13 d’abril de 2004
Diego Rodríguez Martín, nascut el 14 d’abril de 2004
Oriol García Queralt, nascut el 22 d’abril de 2004
Ainoa Ros Correcher, nascuda el 23 d’abril de 2004
Irene Andrés Arrando, nascuda el 14 de maig de 2004
Lidia Amer Bonet, nascuda el 18 de maig de 2004
Joana Ramírez Garcés, nascuda el 11 de juny de 2004
Sergio Pérez Rodríguez, nascut el 14 de juny de 2004
Borja León Herrero, nascut el 14 de juny de 2004
Carla Llopis Calvo, nascuda el 19 de juny de 2004
Adriana Marco Villusto, nascuda el 28 de juny de 2004
Lara Soler Navarro, nascuda el 25 d’agost de 2004
Vicent Lau Escribá, nascut l’1 de setembre de 2004
Lucia Escrig Pérez, nascuda l’1 d’octubre de 2004
Belén Escrig Pérez, nacuda l’1 d’octubre de 2004
Jordi Queralt Mejías, nascut el 24 de novembre de 2004
Hugo Adrián Moreno, nascut el 29 de novembre de 2004
Diego Adrián Moreno, nascut el 29 de novembre de 2004
Nerea Espinosa Barrera, nascuda el 2 de desembre de 2004
Alba Beltrán Bonet, nascuda el 7 de desembre de 2004
Tatiana Khachaturyan Ferrer, nascuda el 7 de desembre de 2004

RELACIÓ DE DIFUNTS AL 2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Josefina Serra Nicasio, als 62 anys
Alejandro Carrión San Patricio, als 22 anys
Teresa Rasell Queralt, als 80 anys
Vicente Fuller Llusar, als 81 anys
Friedrch Ruhu, als 70 anys
Fidel Peiró Ibáñez, als 73 anys
Carmen Fernández Murcia, als 85 anys
Vicenta Forner Cosme, als 63 anys
Vicente Llop Landete, als 52 anys
Juan Antonio Artero Artero, als 71 anys
Leonor Recatalá Cristóbal, als 93 anys
Rafaela Pastor Fernández, als 78 anys
Ángeles Antonio Navarro, als 76 anys
Julián Racionero Sánchez-Pañoso, als 65 anys
José Camarelles Badía, als 78 anys
Vicente López Gavidia, als 85 anys
Josefina Rey Llueca, als 85 anys
Ana-María Gómez Camarelles, als 85 anys
Eusebio Alonso San Millán, als 91 anys
Filomena Ferrer Gorriz, als 63 anys
José Navarro Vila, als 79 anys
Bautista Ferrer Raga, als 85 anys
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Escolars any 1941. Els noms dels alumnes es podreu vore
a l’entrada de l’Ajuntament (Foto: Jaume Beltrán)

Magatzem de taronja. Primer terç del s. XX

(Foto: Fina Martí)

