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“LES DIVERSIONS D’ALGUNS POCS”

Solem posar al BIM fotogra-
fies boniques de parts del

poble o activitats que s’hi fan.
Però vull també dedicar un es-
pai a les fotos desagradables
que també estem acostumats a
veure. Fotografies de vandalis-
me. Fotografies de les “diver-
sions” d’alguns que paguem la
resta. El vandalisme contra les
instal·lacions municipals és el
vandalisme contra les coses
que són de tots. Són ja milers
d’euros els que gastem per re-
parar estos “entreteniments”
d’alguns. Us ho reconec, l’Ajun-
tament, tot sol, no té mitjans per
poder controlar tot açò. Se des-
borda. Se necessita l’ajuda i
col·laboració de tots i totes, per
acabar amb aquest desbarata-
ment de diners que se podrien
utilitzar en altres coses més
útils.

Cal reflexionar i bé sobre
aquest fenomen. La majoria de
les ocasions els autors de les
“diversions” són veïns, ger-
mans, fills o néts nostres. Us
convide a que tots en casa feu

aquesta reflexió meua en veu
alta. Ja que també reconec que
moltes vegades els autors no
són del tot conscients del mal
que fan, per això us demane la
col·laboració a tots per traslla-
dar aquest missatge.

Per una altra banda i amb
motiu de l’interés mostrat per
moltes persones sobre una su-
posada manifestació contra mi,
us ho aclarisc. No era contra mi,
eren uns afectats del PAI d’Al-
balat que venien a mostrar el
seu desacord amb el BLOC que
celebrava un congrés en el saló
d’actes que, com tots sabeu,
està davant de ma casa.

Aprofite també per demanar
la màxima col·laboració amb els
festers d’enguany. Ja podeu
anar passant a ingressar les
quotes per Bancaixa. Facilitem-
los entre tots la labor.

Gràcies com sempre per la
vostra atenció i pel vostre
suport.

Toni Gaspar.
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 27-1-06
S’aprova, per unanimitat, la sol·licitud d’assumpció de competències

sancionadores del trànsit en vies urbanes per la Delegació del Govern.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre devolució de l’IBI

de rústica de 2004.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre bonificació fiscal de

l’ICOI.
S’aprova, per vuit vots a favor (set del PSOE i un del BLOC) i tres en contra

(del PP), la proposició del BLOC sobre aïllament a la xarxa europea de transport.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del BLOC sobre tractament informàtic

dels documents.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del BLOC sobre subvenció per al Ca-

sal Jove.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del BLOC sobre l’acabament de les

obres de la N-340 i l’accés nord a l’AP-7.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre l’ITV.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre energia

alternativa.
S’aprova, per vuit a favor (set del PSOE i un del BLOC) i tres en contra (del

PP), la proposició del PSPV-PSOE contra l’atac a la Llibreria 3i4.

Sessió del 24-02-06
S’acorda, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre el POL de 2006.
Es rebutja, per set vots en contra (del PSPV), tres abstencions (del PP) i un a

favor (del BNV), la proposició del BLOC sobre els articles del BIM.
Es rebutja, per deu vots en contra (7 del PSPV i 3 del PP) i un vot a favor (del

BLOC), la proposició del BLOC sobre subvenció als xiquets de la guarderia.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del BLOC sobre el Programa de Men-

jar a Casa.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre el Dia interna-

cional de les Dones.

Sessió extraordinària del 15-3-06
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre elecció de jutge de

pau titular i substitut.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia d’aprovació definitiva de

l’Estudi de Detall promogut per Josefina Gomis, a l’av. de la Canaleta-S. Família.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia d’aprovació definitiva

de l’Estudi de Detall promogut per Construcciones Posca SL, a l’av. de la Cana-
leta, 36.
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Sessió del 31-3-06
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia d’adhesió al conveni en-

tre la FEMP i AETIC.
S’aprova, per unanimitat, la proposició de l’Alcaldia sobre instauració del 19

d’abril com a Dia del Municipi.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PSPV-PSOE sobre assistència per a

les dones.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del PP sobre col·locació d’un rellotge

en la façana de l’Ajuntament.
Es rebutja, per set vots en contra (del PSPV) i quatre vots a favor (tres del PP i

un del BLOC), la proposició del PP sobre aparcament en la fonteta.
S’aprova, per vuit vots a favor (set del PSPV i un del BLOC) i tres en contra

(del PP), la proposició del BLOC de reprovació al Sr. Zaplana.
S’aprova, per unanimitat, la proposició del BLOC sobre col·locació de protec-

tors de seguretat vial.
Es rebutja, per set vots en contra (del PSPV), tres abstencions (del PP) i un vot

a favor (del BLOC), la proposició del BLOC sobre implantació a l’Ajuntament de
les normes ISO 9000.

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

Sessió del 13-01-06
S’acorda, concedir les llicències urbanístiques següents: a M.V. Villar, exp.

143/05, al carrer de J. Garcés, 4A; a J. Capel, exp. 2/06, a l’av. Glorieta/Dipu-
tació; a S. Izquierdo, exp. 3/06, al carrer Major, 21; a E. Domingo, exp. 4/06, al
carrer Canaleta, 14; i a Iberdrola, exp. 6/06, al carrer de Sta. Bàrbara/Esports.

S’acorda, sol·licitar les subvencions següents: a la Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Ciència, per a increment bibliogràfic de la biblioteca municipal, per al
foment de l’hàbit lector, per a mobiliari de la biblioteca municipal, i per a la For-
mació de Persones Adultes, tot i fent constar que l’Ajuntament es compromet a
finançar la part no subvencionada per la Conselleria.

S’acorda, sol·licitar a la Diputació assistència i defensa en judici pel recurs
contenciós administratiu interposat per Amparo Tramoyeres, per una qüestió de
trànsit.

S’acorda convocar l’audiència pública del carrer de Sant Joan sobre assump-
tes que l’afecten.

S’acorda aprovar les propostes d’Urbanisme següents: condicionament de
l’antic solar de les casetes dels mestres com a aparcament i mercat d’aliments a
l’aire lliure dos dies la setmana; projecte de millora i condicionament de la plaça
de l’Ermita i accés a la Rodana; i el projecte de jardí Muntanya.
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S’acorda encetar l’estudi per a la modificació de l’Ordenança de l’ICO, pel que
fa a la bonificació del 80% a les obres menors o de reforma de façanes al nucli
històric de Faura, d’acord amb el PGOU.

Sessió del 20-01-06
S’acorda, concedir la llicència urbanística següent: a PIRAVALLS, exp. 145/05,

al carrer de Cervantes/B. Ibáñez.
S’acorda, denegar les sol·licituds de venda de nínxols de la part antiga del ce-

menteri, d’acord amb la normativa vigent.
S’acorda, sol·licitar a l’Àrea de Salut núm. 3 les dades epidemiològiques que

tinguen sobre el càncer a Faura i la subcomarca.

Sessió del 27-01-06
S’acorda, concedir les llicències urbanístiques següents: a S. Biosca, exp.

7/06, al carrer Major, 51-b; a E. Beltrán, exp. 10/06, al carrer de Sagunt, 9; i a
T. Linares, exp. 11/06, al carrer de València, 53.

S’acorda, la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de la Corporació, referi-
da al 31 de desembre de 2005, i que es trametan sengles còpies a l’Administració
de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, d’acord amb l’article 32.1 del Reglament
de béns de les entitats locals, de 13 de juny de 1986.

Sessió del 3-02-06
S’acorda, concedir les llicències urbanístiques següents: a G. Serrano, exp.

12/06, al carrer de Sagunt, 7; i a A. Lacruz i altre, exp. 18/06, al carrer de Valèn-
cia, 12.

Sessió del 17-2-06
S’acorda, concedir les llicències urbanístiques següents: a V. Chordà, exp.

5/06, als carrers València, ronda Rodana i M. Benlliure; i a S. Llorens, en represen-
tació d’Iberdrola, exp. 8/06, al carrer Canaleta cantonada Dr. Fleming.

S’acorda, sol·licitar a la Conselleria de Benestar Social una subvenció per a
l’obra de Millora de l’accessibilitat del jardí del carrer de la Muntanya, segons
la memòria valorada redactada per l’aparellador municipal, per l’import de
24.367,11 8.

S’acorda denegar la sol·licitud de Roseta Rodrigo d’utilització del poliesportiu
municipal per a uns seixanta escolars, amb motiu de l’Encontre de la Família dels
dies 7 a 9 de juliol d’enguany, ja que la instal·lació no es troba en condicions per
a acollir gent.

S’aprova la programació del Dia de la Dona, a instàncies de la regidora de
l’Àrea M.T. Izquierdo.

Sessió del 3-03-06
S’acorda, concedir les llicències urbanístiques següents: a Iberdrola, exp.

146/05, al carrer de Colom (projecte V-461/05).
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S’acorda, sol·licitar a la Diputació, d’acord amb les directrius del Pla d’Actua-
cions Urbanístiques de 2006 (PAU), la inclusió de l’obra “D’accessibilitat al jardí
del carrer de la Muntanya”, segons la memòria valorada redactada per l’arquitec-
te tècnic municipal, per l’import de 26.142,08 8.

S’acorda sol·licitar a la Diputació, d’acord amb les directrius del Pla d’Inver-
sions de Turisme Interior de 2006 (PLINTUR), la inclusió de l’obra de “Condicio-
nament del càmping municipal i recursos naturals”, segons la memòria valorada
redactada per l’arquitecte tècnic municipal, per l’import de 27.349,40 8.

Sessió del 15-03-06
S’acorda, concedir les llicències urbanístiques següents: a R. Salvador, exp.

16/06, al c/ A. Piñó, 7; a L. Sanderes, exp. 17/06, al c/ Major, 57; a R.M. Beltrán,
exp. 19/06, al c/ Major, 76; a Punt-Agro SL, exp. 22/06, a la ronda Diputació s/n;
a F. Cosme, exp. 23/06, al c/ S. Joan, 4, 1r; a J.J. Casero, exp. 24/06, al c/
S. Bàrbara, 51, 2n, 4ª; a F. Pérez, exp. 26/06, al c/ S. Joan, 7; a A. Murria, exp.
27/06, al c/ S. Família, 3; a M. Pedrós, exp. 28/06, al c/ S. Bàrbara, 78; a
E. Escrig, exp. 29/06, al c/ Major, 85 a F. Rodríguez, exp. 30/06, al c/ S. Joan, 1,
accés, 3; a V. Macián, exp. 31/06, al c/ Cervantes, 24; a V. Salvador, exp. 32/06,
al c/ A. Piñó, 27; a E. San Antonio, exp. 33/06, al c/ Cevantes, 69; i a V. Fabri,
exp. 34/06, al c/ Colom, 24.

Sessió del 24-03-06
S’acorda, concedir les llicències urbanístiques següents: a R. Sánchez, exp.

37/06, a la pl. Dr. Fleming, 8; i a D.M. Villusta, exp. 38/06, al c/ M. Benlliure, 14.
S’acorda acceptar la donació d’un quadre de Caridad Caudet.
S’acorda facilitar l’estacionament del vehicle de la Conselleria de Sanitat per a

l’ús del veterinari en els treballs de control oficial.
S’acorda aprovar la proposta del Club de Pilota sobre la Setmana de la Pilota.

Sessió del 31-03-06
S’acorda, concedir les llicències urbanístiques següents: a ELCANO 2000 SL,

exp. 25/06, al carrer dels Cavallers/ ronda Diputació/ pl. Lope de Vega.
S’acorda organitzar unes jornades sobre violència escolar per a mestres, pa-

res i tècnics.

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

Les de l’11, 16 i 17-1-06, d’imposició de sancions per infracció de la Llei de Se-
guretat Vial (LSV).

Les del 16 i 20-1-06, de concessió d’exempció de l’impost de vehicles a R.C.
San Salvador i J.M. Gasó, respectivament.
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Les del 4, 23 i 24-1-06, de concessió de sengles passos de vehicles, al carrer
de les Germanies, 11, 9 d’Octubre, 27 i 25, a nom, respectivament, de M. Martín,
F.R. Aunés i C. Aunés.

Les del 30-1, 11 i 16-2-06, d’imposició de sancions per infracció de la Llei de Se-
guretat Vial (LSV).

Les del 25 i 27-1-06, de concessió d’exempció de l’impost de vehicles a E. Rey
i R. Escobar, respectivament (art. 93.1 del RDL 2/2004, de 5 de març).

Les del 31-1, 3, 6, 10, 11, 13, 14 i 16-2-06, de concessió de sengles passos de vehi-
cles, al carrer de Cervantes, 38, Sant Joan, 6, Esports, 4, Colom, 1, València, 77,
Germanies, 24, Cervantes, 33 i 9 d’Octubre, 30, a nom, respectivament, d’A.
Mechó, A. Gázquez, R. Soria, M.A. Alcón, R. López, I. Lucas, V. Guillem, i O. Pérez.

Les del 24 i 27-1-06, de concessió de targetes d’estacionament a T. Santa-
justina i R. Escobar, respectivament.

La del 30-1-06, d’aprovació del projecte tècnic redactat per l’arquitecte munici-
pal de l’obra de Millora de les Instal·lacions Municipals (2ª fase), del PPOS 2006,
per l’import de 72.340 8.

La del 10-2-06, d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2005, amb un
romanent líquid de tresoreria de 172.176,88 8.

Les de l’11 i 16-2, i 13 i 27-3-06, d’imposició de sancions per infracció de la Llei
de Seguretat Vial (LSV).

Les de l’11, 13, 14, 16-2, i 25-3-06, de concessió de sengles passos de vehicles,
als carrers de València, 77, Germanies, 24, Cervantes, 33, 9 d’Octubre, 30 i
M. Benlliure, 33, a nom, respectivament, de R. López, I. Lucas, V. Guillem,
O. Pérez i M.A. Gil.

Les del 22-2, 9 i 14-3-06, de concessió de llicència de funcionament de les acti-
vitats de saló d’estètica, carnisseria, venda a la menuda de pa, pastisseria-confite-
ria i gelateria, i perruqueria, a l’atzucac de la Bassa, 2ª-B-9, Plus Ultra, 2 i 18, i
Rubau 3 A.

La del 20-3-06, d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua 1 a 14 de 2006.
La del 22-3-06, de concessió de llicència de segona ocupació al c/ Valèn-

cia, 21, a nom d’E. Pérez.

AUDIÈNCIES PÚBLIQUES

La del 13-01-06 al veïnat dels carrers Andrés Piñó i Cervantes per a tractar so-
bre el solar de les antigues casetes dels mestres.

La del 20-01-06 al veïnat del carrer Sant Joan per a tractar sobre la proposta
d’ordenació d’aquest carrer.

La del 17-02-06 al veïnat del carrer Plus Ultra per a tractar les diferents alterna-
tives i propostes de solució a la petició de col·locació de barreres de protecció a
les voreres.

La del 15-03-06 als veïns afectats per l’estudi de detall de l’atzucac de la Bassa
per a parlar sobre dit estudi i les al·legacions presentades.
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GRUP SOCIALISTA DE FAURA ■

Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE) PSPVPSPVPSPVPSPVPSPV

INVERSIONS 2006

Instal·lacions municipals, 2ª fase. Climatització de la nova
biblioteca a l’antic gimnàs per obrir-la al públic; també començarà la
remodelació de l’Ajuntament adequant-se a discapacitats fins a la
segona planta mitjançant un ascensor; s’encetarà l’ampliació de la zona
d’atenció al públic a la planta baixa. El pressupost és de 72.000 8, dels quals el
poble paga 18.000 8 i la resta el Pla Provincial d’Obres i Serveis.

Millora del servei de l’aigua potable. Continuarem el programa de
substitució de l’antiga xarxa general per altra de més adaptada a les necessitats
actuals. Del pressupost de 80.000 8, 8.000 8 els aporta l’Ajuntament, la resta la
Diputació i altres institucions.

Amb una subvenció de 15.000 8 del Ministeri d’Administracions Públiques
canviarem la bomba del pou i es faran millores en l’electrificació del motor.

Habilitació del solar de les casetes dels mestres.  Atenent els
suggeriments que reiteradament ens feu, l’Ajuntament està habilitant el solar de
les antigues casetes dels mestres per a les parades de comestibles els dies de
mercat; la resta dels dies serà zona d’estacionament de cotxes. A la mitgera de
ponent hi haurà una xicoteta zona de serveis que permetrà millorar les condicions
sanitàries del mercat i eliminar el soroll dels generadors. El cost previst és de
30.000 8 totalment amb càrrec a les inversions del pressupost de 2006.

Enllumenat del camp de futbol. Finalment enguany ens apleguen els
diners que la Diputació va concedir a Faura per millorar l’enllumenat del camp de
futbol. La inversió consistix a canviar les 4 torres existents per altres de més
funcionals. El cost total és de 33.413,92 8, 3.005,06 8 a càrrec del poble.

Altres obres. Volem informar que el Pla Provincial d’Obres de la Diputació
per a la Mancomunitat (aproximadament 18.000 8) continuarà la connexió dels
pobles per vies per a vianants. Enguany li toca a la senda del Sistar de Faura; des
del camí de les Pedres Blaves al partidor d’aigües. Les obres milloraran el ribaç
que sosté la senda per damunt de la séquia major i es ficarà una barana de fusta;
amb les obres lluirà de valent un dels racons més bonic del nostre terme.

Com podeu veure, malgrat els missatges catastrofistes que de vegades llança
l’oposició, la activitat de l’Ajuntament es desenrotlla normalment; és la nostra
responsabilitat i el nostre compromís amb vosaltres.
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Grup Municipal del Partit Popular (PP)

GRUP POPULAR DE FAURA ■

Hem estat dubtant entre contestar o no a l’anterior escrit del PSPV en el BIM
de gener, finalment vam decidir que almenys havíem d’aclarir-ho.

Es parla dels dos partits en l’oposició. Primer del BLOC i després del PP. Atés
que el Bloc defendrà la seua postura, nosaltres ens cenyirem a la part que ens
al·ludix.

En l’escrit es llig en negreta “El PP contra els desocupats”. Ja resulta difícil
creure, inclús per als que no els voten, que un partit polític siga del signe que
siga, vullga malament als seus veïns. No obstant és el que de forma clara indica
el paràgraf.

Doncs bé, nosaltres entenem que amb majoria absoluta durant més de 20
anys resulta com poc inversemblant culpar, no sols de la desocupació sinó de
qualsevol cosa, als altres. No parlaríem de desocupació si les coses s’hagueren
fet com cal. La solució no pot arribar d’un dia per a un altre, però tants anys do-
nen per a prou més del aconseguit.

També podríem pensar que l’actual equip de govern ho intenta fer bé, però
clar si després de tants anys el problema contínua, senzillament la solució que se
li està donant no és vàlida i cal buscar una altra.

Per la nostra part pensem que hi hauria d’habilitar una partida d’inversions
amb ajudes per a la creació d’empreses, per exemple cessió de sòl per part de
l’ajuntament, per a pal·liar l’estacionalitat en l’ocupació. Tenim prop exemples
d’altres pobles que els ha anat prou millor que a nosaltres.

Seguint el paràgraf del BIM anterior, llegim una cosa sobre la petició de traure
aigües pluvials d’Almorig. S’està contestant sol a l’admetre que recolzem les peti-
cions de qualsevol classe d’ajuda per al poble. Es demane a qui es demane.

Per cert, ja que també es parla de demanar contundència estem esperant que
s’augmente la seguretat en la nostra zona. En una reunió de l’alcalde amb el sub-
delegat del govern (de la que va donar conta en el ple del 26-07-2004), es va par-
lar d’un augment dels efectius policials d’ací a uns cinc o sis anys. En el ple del
26-04-2005 el PP insistix en la inseguretat i l’alcalde contesta que falten huit guàr-
dies civils però que es requerix temps per a la seua incorporació. Tampoc pareix
que es faça massa cas a les peticions. Ve al cas que estos últims dies (parlem del
02-04-2006) s’estiga donant una alternativa, per part de la comunitat autònoma,
a la construcció de comissaries i quarters si l’administració central, de qui depén
la seguretat, dota a estos centres d’efectius.

En fi per a acabar, tornant al principi de l’escrit, nosaltres si hem de demanar
disculpes per alguna paraula fora de to o per qualsevol equivocació ho fem sense
cap inconvenient, però no anem a disculpar-nos per donar idees per a intentar
acabar amb la desocupació en el nostre municipi. En este cas són altres els que
haurien de fer-ho.

En hem allargat i ens quedem sense buit per a les proposicions. Tan sols ens
queda desitjar-vos bones pasqües i fins al pròxim.
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Grup Municipal Nacionalista Valencià (BLOC)

Parlem clar

Una alcaldia que costa al municipi 8.409.813 de les antigues
pessetes, i uns regidors de l’Equip de Govern 52.744 ptes/mes,
a més dietes, volen donar la imatge de sacrificats pel poble quan diuen que treba-
llen pel poble. ¡Faltaria més, que damunt no treballaren! No ho fan d’una manera
altruista; una altra cosa és si treballen eficaçment, i vist el que es veu, no és així,
perquè, si després de 3 anys:

1. L’hiverrnacle està abandonat, inservible. Què es pensa fer en ell? S’arre-
glarà o es vendrà? Qualsevol decisió seria bona excepte deixar-lo pedre.

2. Encara està el soterrament de les línies d’alta tensió damunt de la tau-
la, sense resoldre el problema a les finques que estan a 10 metres.

3. El centre de dia, que és el tema primordial per a l’Equip de Govern
aquesta legislatura, a menys d’un any de les eleccions i encara s’ha apro-
vat l’estudi de detall a principis de març. Per complir els terminis, quanta
pressa s’hauran de donar per complir la promesa?

4. La piscina coberta s’ha desestimat encara que ho portaven en el progra-
ma electoral.

5. Hi ha moltes compres, com els llibres de l’escola, que no es fan al poble,
podent-ho fer ací, com altres anys, no fent suport al comerç local.

6. El Pavelló Multiusos que no s’utilitza, ni se fomenta el seu ús, hui per hui
sols se gasta per al berenar de la gent gran, no te un horari d’obertura.

Açò, entre d’altres coses, ens fa dir que la professionalització de l’alcaldia
en un poble de 3.000 habitants, com és este, és un error, vists els resultats, i
més quan està auxiliat per dos persones sense estatut de funcionaris a càrrec
dels diners municipals (4.092.928 pts a l’any); i després d’açò, la preocupació
principal consisteix a fer política i no gestió municipal, això sí, molt d’“auto-
bombo”, i rebuscant en unes actes incompletes per tal de desviar l’atenció sobre
la seua actuació.

Si nosaltres, a l’inici de la legislatura, donàrem el nostre suport a la percepció
d’estos diners, va ser perquè, com tanta gent, confiàvem en el “talante” i no
en el “to palante” en què s’ha convertit. Este equip de govern no du res de nou;
velles formes amb gent nova, una ànsia desmesurada de viure bé de la política.

El BLOC està en l’oposició fent la seua labor, com ha de ser, i de tant de
temps d’estar en la majoria absoluta creuen que, per tindre majoria absoluta tot
el que facen està bé. Doncs no, el BLOC continuarà defensant els interes-
sos del poble per damunt d’interessos personals a l’ombra de la política.
En fi, és una llàstima que el suport d’un poble acabe només en “autobombo” i
males formes, no porteu res més que fum de borumballa, xiquets, mentre altres
pobles de l’entorn progressen més que Faura.

BLOC de Faura
www.bloc.ws/faura ; blocfaura@yahoo.es



BIM FAURABreus

12

1. Inscripció padronal
S’informa al veïnat de l’oportunitat de conéixer les dades de la seua inscripció

padronal i comunicar a l’Ajuntament les rectificacions o variacions que proce-
disquen per tal d’adequar-les a la realitat.

2. Resultats sobre l’estudi de mortalitat per càncer
Davant la preocupació del veïnat pel l’augment de casos de persones malal-

tes de càncer l’Ajuntament va demanar un informe a la Conselleria de Sanitat
sobre mortalitat a Faura. L’informe va analitzar les dades entre 1991 i 2003 so-
bre els tumors d’estómac, d’intestí gros, de fetge, de tràquea, bronquis i pulmó,
de mama, de coll d’úter, de pròstata i de leucèmia. Els resultats d’aquest infor-
me són, textualment:

“1. Tant en l’anàlisis de Faura com en el de la subcomarca no s’ha observat
cap excés significatiu de la mortalitat, relacionat amb les causes tumorals estu-
diades, respecte a les dades de la Comunitat Valenciana, en el període estudiat.

2. Les causes la mortalitat de les quals han sigut significativament menors
respecte a la Comunitat Valenciana han presentat un patró idèntic tant per a
Faura com per a la subcomarca, essent les següents: tumors malignes d’esto-
mac, d’intestí gros, de fetge, de coll d’úter i de leucèmia”.

3. Grip aviària
L’article 26 de la Llei 6/2006, de ramaderia de la Comunitat Valenciana

establix la incorporació d’una llista annexa al Registre d’Explotacions Ramaderes
de la Comunitat Valenciana d’aquelles instal·lacions que alberguen animals, que
han de ser objecte de control sanitari oficial i que no tinguen obligació d’inscrip-
ció com a explotacions ramaderes.

Davant l’actual situació d’avanç a Europa i Àfrica de la grip aviària és impor-
tant disposar de les dades d’aquests tipus d’instal·lacions que alberguen aus i que
no són explotacions ramaderes.

Es prega la col·laboració del veïnat per al coneixement d’aquestes ins-
tal·lacions al nostre poble, a fi de comunicar-ho als Serveis Veterinaris de la Gene-
ralitat Valenciana.

Les dades que hi han d’aportar són:
- nom del propietari i domicili.
- número de telèfon.
- animals (espècie i situació).

4. Animals perillosos
El Reial Decret, del 22 de març del 2002 establix que els animals potencial-

ment perillosos són aquells que pertanyen a les races següents o encreuaments:
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PIT BULL TERRIER, STAFFORDSHIRE BULL TERRIER, AMERICAN
STAFFORDSHIRE TERRIER, ROTTWEILER, DOG ARGENTÍ, FILA BRASILEIRO i
TUSSA INU I AKITA INU. I, també, tots aquells animals que hagen protagonitzat
atacs a animals o persones amb anterioritat o que mostren un caràcter marcada-
ment agressiu.

Així doncs, els propietaris d’aquests animals han d’obtenir la consegüent lli-
cència de tinença d’animals potencialment perillosos. La documentació a apor-
tar-hi la poden trobar a www.fauraweb.net o a les oficines de l’Ajuntament.

5. Premis Octubre
Tota persona que estiga interessada a assistir a la 35 edició dels Premis Octu-

bre, que es fan a València del 24 al 28 d’octubre, que ho comunique a la Regido-
ria de Cultura. Els congressos als que podreu assistir són: l’històric, l’encontre
d’escriptors, el de pensament i el de mitjans de comunicació.

6. Festes
A partir de l’1 de maig podeu pagar les festes a Bancaixa, al compte dels fes-

ters, facilitant, d’aquesta manera, el treball dels festers. Recordem que les quotes
són voluntàries i estan fixades en 70 8 per casa i 15 8 per pensionista.

També recordem que el resguard de Bancaixa o el paper segellat que vos faci-
liten els festers serà necessari per als coets de la baixà i qualsevol altre acte que
necessite justificació de col·laborador.

7. Trastos
Recordeu: Els mobles i altres efectes es trauen la nit del dia assenyalat, que

és dijous.

 CALENDARI DE RECOLLIDA

 DIA  MES

20 Abril

25 Maig

15 Juny

20 Juliol

17 Agost

14 Setembre

19 Octubre

16 Novembre

14 Desembre
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8. Concurs de cartells “Vila de Faura”
S’han publicat les bases per al concurs de cartells “Vila de Faura”. Els treballs

es presentaran a l’Ajuntament de Faura fins a les 12 h del dia 6 de maig de 2006.

9. Bosc Mediterrani
S’ha posat en marxa la

primera fase del projecte
de convertir en bosc medi-
terrani una part dels ter-
renys adquirits l’any pas-
sat pel poble, concreta-
ment les parcel·les sense
tarongers situades entre el
camp de futbol, la munta-
nya i la zona d’acampada,
tal i com va ser aprovat
per la Junta de Govern al
seu dia.

Les espècies predomi-
nants que s’hi han plantat
són pins alepensis, carrasques, sureres, arbossers, ciprers i altres arbusts aromà-
tics del terreny.

Totes les parcel·les del futur bosc mediterrani estaran unides entre si per sen-
des. Es construiran escalinates de pedres i es respectaran els murs de gres roig.
També hi haurà una senda que unirà directament el poble amb la Rodana, pas-
sant pel futur bosc mediterrani, i la resta d’instal·lacions municipals situades a la
zona, els paellers i la zona d’acampada.

10. Rifa solidària
El passat 11 de març es va celebrar el Dia Internacional de les Dones, amb una

gran participació. A més del dinar i el ball, es va fer una rifa on es va recaptar
504 8, que s’han ingressat al compte bancari de l’Associació de familiars malalts
d’Alzheimer de València que té com a principal objectiu millorar la qualitat de
vida tant dels malalts d’Alzheimer com dels familiars.

11. Cicle cultural
Robert Ferrer i Marc Forner proposen un cicle cultural, deslligat de l’àmbit fes-

tiu habitual, amb l’objectiu de fomentar un interés actiu per la lavor feta pels
intel·lectuals i artistes del nostre temps als àmbits de les ciències humanes i so-
cials. Totes les conferències seran a la EPA a les 19.30 h.
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Dia Conferenciants Tema
5 de maig Vicente Vayá “Joaquín Rodrigo. L’home i el músic”
12 de maig Teresa Vicente, “Art públic a la comunitat”

Paloma Rueda i
Lidia de Tienda

19 de maig Pascuala Morote “Vicente Blasco Ibáñez i la literatura
popular valenciana”

26 de maig Juan Francisco “Els excessos de l’individualisme
Lisón i la vida en comunitat”

12. Centre Cultural Excursionista La Vall de Segó
El Centre Excursionista ens informa de les activitats previstes fins a juny. Les

reunions són el primer i tercer dijous de cada mes a les 22.00 h a la seu en el
centre de l’EPA de Faura. També ens recomanen que per a les eixides cal portar
roba còmoda, botes, esmorzar, aigua, roba d’abric i impermeable.

Dia Activitat Eixida Hora
29 i 30 d’abril i 1 de maig Soria Ronda de Faura 7.00 h
Diumenge 7 de maig Sender local del Tabalet Escola del Tabalet 8.30 h
Diumenge 14 de maig Serra d’Espadà Ronda de Faura 7.30 h
Diumenge 21 de maig GR-10 Variant de Serra Ronda de Faura 8.00 h
3 i 4 de juny Fredes Ronda de Faura 7.30 h
Diumenge 11 de juny Pujada a la Creu Ajuntament de Faura 9.15 h
Diumenge 25 de juny Sant Esperit- Ronda de Faura 8.00 h

La mola de Segart

13. Activitats previstes
DIA ACTIVITAT LLOC HORA

28-04-2006 Ple Saló de plens 20.30 h
29-04-2006 Dia dels majors: dinar i ball Pavelló Multiusos
Maig Xarrada per als majors Llar dels jubilats

“Les estafes més freqüents”
Maig Col·lecta contra el càncer
27-05-2006 VI Volta a Peu-Memorial Hector Forner
20 i 21-05-2006 V Torneig Manolo Salvador Camp de futbol
26-05-2006 Ple Saló de plens 20.30 h
Juny Setmana de la pilota
30-06-2006 Fi de curs La Canaleta 21.00 h
18 d’abril III Campionat d’aficionats Minitrinquet
al 27 maig d’escala i corda
30-06-2006 Ple Saló de plens 20.30 h
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Encontre de pintores

Carnestoltes
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Noms propis

Falles 2006

Celestino Recatalà Rico
La nostra enhorabona a Celestino Recatalà Rico pel nomenament com a pre-

sident de la Fundació d’Agricultura i Medi Ambient de la Comunitat Valenciana,
fundada per AVA.
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EL RACÓ WEB: UN MUNT DE COSES PER DESCOBRIR

Faura obri de bat a bat les seues portes dins l’espai virtual, tant per tot el veïnat,
com per a tots els visitants que s’aproximen al nostre poble per conéixer-nos
millor, que connectats al mòdem, usant el cursor i amb un simple clic, passegeu
pertot arreu, sense moure-vos de la cadira. La creació del web respon a un procés
de modernització municipal.

¿Què pots trobar?

La idea és posar a l’abast de tots vosaltres les tramitacions més usuals, els
serveis que hi oferim, informar-vos dels temes que més vos afecten, entenent-lo
com una eina més de participació ciutadana. Així, com un instrument al servei de
totes aquelles persones que, des de qualsevol lloc del món, vullguen aprofundir
en el coneixement del nostre municipi.

Navegant per la web de Faura trobareu les respostes a aquestes preguntes i a
moltes més. Així doncs, us convidem que la visiteu i a utilitzar els diferents
serveis que us ofereix.

Anirem modificant i millorant la web. És un repte que acceptem confiats, ja que
el nostre desig és tenir una web actual, dinàmic, útil, entenedor, atractiu, al servei
de tots vosaltres.

www.fauraweb.net

¿O què fer per demanar
una audiència pública?

¿Vols conéixer
la nostra història?

¿O el que fa el teu
Ajuntament?

¿Vols saber el que
necessites per casar-te?

¿O per empadronar-te?
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• 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: dijous i divendres 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. (caldrà concertar cita)
• 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. fins a les 21 h.

• Font d’aigua: De 9.15 a 19.30 h.

TELÈFONS D’INTERÉS

HORARIS MUNICIPALS

AJUNTAMENT (Fax: 96 260 00 19) ....................................................... 962600004

EMERGÈNCIES DE TOT TIPUS .............................................................. 112

GUÀRDIA CIVIL (Horari: De 9 a 14 i de 16 a 19) ..................................... 962636462

POLICIA LOCAL……………………………………669491216 - 669491217 - 669491218

COS NACIONAL DE POLICIA PORT DE SAGUNT (Informació per al DNI) ..962670091

CENTRE DE SALUT DE FAURA ............................................................. 962600467

FARMÀCIA DE FAURA ............................................................................ 962600055

HOSPITAL DE SAGUNT .......................................................................... 962659400

HOSPITAL CITA PRÈVIA .......................................................................... 962678198

CREU ROJA .............................................................................................. 962672127

HOSPITAL CLÍNIC .................................................................................... 963862600

CENTRE COMARCAL DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR .......................... 962677812

TAXI DE FAURA ....................................................................................... 686962530

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

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



Escolars primeries dels anys 30. (Foto: Consuelo Cristobal Torres) 

Magatzem de Leonardo enfront de l’estació de trens, als anys 40
(Foto: Trinidad Gómez Pérez)
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