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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: 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.
• 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.

TELÈFONS D’INTERÉS

HORARIS MUNICIPALS

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
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 27-X-03
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSOE sobre la composició del

Consell Local Agrari.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSOE sobre l’estudi de l’aprofi-

tament de les aigües de la Font de Quart.
S’aprova, per unanimitat, a proposta de l’alcalde, la retolació dels carrers de

Benifairó de les Valls i atzucac de la Bassa.
S’aprova el pressupost municipal per a 2004 i la plantilla de personal per set

vots a favor (del PSOE) i quatre en contra (tres del PP i un del BLOC).

Sessió del 24-XI-03
S’aprova, per unanimitat, la correcció d’un error material dels Estatuts del

Consorci per al Foment Econòmic del Camp de Morvedre (COFECAM).
S’aprova, per unanimitat, a proposta de l’alcalde, la regulació dels pannells

de propaganda electoral.
S’acorda, per unanimitat, concedir la medalla d’honor de la vila a la Societat

Joventut Musical de Faura i l’elaboració d’un reglament d’honors.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del BLOC de suport al Decàleg

d’Ares del Maestrat sobre usos administratius del valencià.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSOE sobre connexió de la

CV-320 a la A-7.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSOE contra la violència en-

vers les dones.
S’aprova, per unanimitat, el text definitiu dels Estatuts del Consorci Conces-

sionari d’Aigües del Camp de Morvedre.

Sessió del 29-XII-2003
S’acorda, per unanimitat, autoritzar la Diputació Provincial per a la utilització

de dades personals als padrons tributaris.
S’acorda, per unanimitat, sol·licitar a la Diputació la tramitació de la compen-

sació de l’IAE.
S’aprova una proposició del BLOC sobre la unitat de la llengua, amb els vots

en contra del PP.
S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSOE d’adhesió a la Campanya

de “Documents Plurals”.
S’aprova, una proposició del PSOE sobre matrimonis entre persones del ma-

teix sexe, per vuit vots a favor (set del PSOE i un del BLOC) i tres abstencions
(del PP).

S’aprova una proposició del PSOE sobre la reforma de l’Estatut d’Autono-
mia, amb l’abstenció del BLOC.
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ACORDS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
(tots els acords ho són per unanimitat)

Sessió del 20-X-03
Llicències urbanístiques: a M. Miguel, exp. 78/03, al c/ de la Canaleta, 28; i a

J.J. Voltes, exp. 85/03, al c/ de l’Ave Maria, 4.

Sessió del 27-X-03
Llicències urbanístiques: a J.A. Giménez, exp. 80/03, al c/ de Sagunt, 4; i a

J.E. Garcés, exp. 88/03, al c/ Major, 48.

Sessió del 3-XI-03
Encarregar la redacció del projecte tècnic del PPOS 2004 (Millora de les

instal·lacions esportives) a l’arquitecte municipal.

Sessió del 17-XI-03
Llicències urbanístiques: a G. Camarelles, exp. 89/03, al c/ Sta. Bàrbara, 19;

a J. Ballester, exp. 90/03, al c/ de Dalt, 10; a M. Gómez, exp. 91/03, al c/ M.
Giner, 2; i a V. Amer, exp. 93/03, al c/ 9 d’Octubre, 12.

Felicitar M. Bonachera, director de la Banda de Música d’Almàssera, per la
direcció, el passat 25 d’octubre, de la Banda Nacional de Concerts de Cuba.

Sessió del 24-XI-03
Llicència urbanística: a E. Escobar i altra, exp. 84/03, al c/ Cavallers, 20.
Patrocinar, amb l’Ajuntament de Benavites, un equip per al I Campionat Au-

tonòmic d’Escola i Corda d’Aficionats.
Retolar en valencià totes les instal·lacions municipals que encara no ho

estan.
Adherir-se al desenvolupament del programa del Carnet Jove de l’Institut Va-

lencià de la Joventut.

Sessió de l’1-XII-03
Llicències urbanístiques: a G. Camarelles, exp. 89/03, al c/ Sta. Bàrbara, 19; i

a M. Forner, exp. 96/03, al c/ Plus Ultra, 7.
Encomanar als tècnics municipals un informe sobre la supressió de les bar-

reres arquitectòniques al poble.

Sessió del 29-XII-03
Felicitar Josep Ribera Condomina per l’obtenció del Primer Premi de Poesia

Vicent Andrés Estellés de Burjassot.
Aprovar la programació del SARC per a 2004, a proposta de la regidora de

Cultura.
Acollir-se a l’assistència tècnica de la Diputació per al Pla d’Emergències per

a Espectacles Pirotècnics de 2004.
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RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

Del 24-9-03
Concessió de llicència de segregació a J. Selma, al carrer del 9 d’Octubre, 8;

i la del 30- 9-03, de concessió d’un pas de vehicles a J. Pérez, al carrer de J.
Rodrigo, 14 acc.
De 22-X-03

Concessió de Ilicència provisional de tanatori a E. Barelles, al camí d’Uixó.
Del 24-X-03

Iniciació d’expedient sancionador a J.L. Antonino, per I’abandonament d’un
vehicle en la via pública.
Del 27-X-03

Denegació de reclamació per danys a A. Izquierdo.
Del 3-XI-03

Delegacions de serveis en els regidors i regidores següents: Festes a Clàudia
Aleixandre, Inversions a Vicent Amer, Esports i Agricultura a Rosario Gil, Policia
Local a Eduardo Ponz, Joventut a Silvia Broch, Dona a Mª Teresa Izquierdo.
Del 21-X-03

Concessió de Ilicència urbanística a M. Aleixandra, exp. 86/03, i a Solados
Levante SL, exp. 92/03, al carrer de la Mar, 8, i av. de la Vall de Segó s/n,
respectivament.
De 29-XI-03

Aprovació de les liquidacions de plusvàlua núm. 21 al 31.
Del 10 i 17-XII-03

Concessió de llicències urbanístiques a J.C. Tapia, exp. 94/03, al carrer de
Sant Joan, 25, i a F. Macián i C. Amer, respectivament, a la plaça d’Almorig, 5 i
als carrers Joan Garcés, 16 i M. Benlliure, 6 (exp. 98, 99 i 102/03).
Del 28-XI-03

Revocació de la delegació de concessió de llicències urbanístiques de tota
mena a la Comissió de Govern, per agilitzar la gestió.
De l’1-XlI-03

Aprovació del Plec de condicions regulador de la contractació del servei de
neteja viària i recollida de residus sòlids urbans per a 2004.
Del 17-XII-03

Adjudicació de l’obra de construcció de 4 monticles de limitació de la veloci-
tat a Asfaltos Vilar SA, pel preu de 7.491,28 euros.
Del 17-XII-03

Adjudicació del servei de neteja viària per a 2004 a TETMA, pel preu de
25.540,58 euros.
Del 17-XII-03

Aprovació del Compte de Recaptació de la Diputació de 2003.
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PAU I SALUT PER A TOTS EL 2004

Des de les pàgines del BIM el Grup Municipal del PSPV-PSOE en
l’Ajuntament volem desitjar un 2004 ple de salut, treball i pau per a tots.

En el temps transcorregut des de setembre la nostra activitat ha es-
tat dedicada en primer lloc a presentar al Ple el pressupost del 2004 que
veníem preparant des de juliol i que finalment els grups de l’oposició han considerat
oportú votar en contra, els uns per considerar-los “continuistes” (Bloc) i els altres
(PP) perquè no tingueren temps per a consultar la documentació (segons digué el
portaveu anà l’últim dia a les 14h a consultar, justet quan es tanquen les oficines mu-
nicipals). No sabem si votant així se n’adonen que han votat contra el conjunt de
l’activitat de tot l’any: gratuïtat dels llibres de text per als xiquets, millora de la neteja,
inversions, treball, subvencions a les associacions, activitats culturals i esportives...
ells sabran.

També, com alguns ja sabreu perquè els mitjans de comunicació han donat la
informació, hem portat al Ple dues propostes per a demanar a l’administració corres-
ponent que posen fi als accidents de trànsit que es produixen en les connexions a la
N-340 millorant els accessos, i la connexió de la CV-320 de Faura a Canet amb l’au-
topista A-7 (ací hem d’agrair els vots favorables de l’oposició). Però aquestes dues
propostes són només una part del que voldríem que fora la zona del Ventorrillo que
pertany a altres municipis i que té tot el dret del món a desenvolupar-se però de ma-
nera ordenada i respectuosa amb l’entorn, tenint en compte que primer som les per-
sones. En eixe sentit s’han establert els primers contactes amb els Ajuntaments de
Quartell i Sagunt, contactes que considerem de col·laboració veïnal per tal d’aprofi-
tar tot el que siga beneficiós i corregir el que estiga malament. Sagunt haurà d’enten-
dre que cal millorar les activitats existents per tal de minimitzar els perjudicis.

Però sens dubte el tema estrela ha estat la proposta de millora dels serveis de ne-
teja, l’arreplega dels residus diària i l’inici de la regulació del trànsit, una proposta a tot
el veïnat encetada per l’alcalde amb el BAN “Per la convivència” i que en ningun
cas considerem tancada sinó oberta a les correccions necessàries per tal d’ocasionar
les menors molèsties possibles. Demanem una vegada més la col·laboració de tots
perque creiem que val la pena i perque confiem en vosaltres.

En el BIM anterior ja us avançàrem que al marge dels posicionaments, total-
ment legítims, que prenga l’oposició, la nostra proposta electoral anirà endavant,
però no volem passar sense denunciar l’actitud de l’únic representat que té el Bloc a
Faura i que al nostre parer és clarament obstruccionista, prepotent i tendenciosa. Es
pot fer una oposició forta i fiscalitzadora però no es pot aguantar l’insult permanent,
la desconfiança amb els tècnics de l’Ajuntament o dubtar de l’honestitat de les per-
sones; una actitud que resumeix en una nadalenca l’escriptor R. Sánchez Ferlosio:
“Nace el niño negativo, nunca, nada, nadie, no.” El col·lectiu del Bloc haurà de
reflexionar si eixa és l’actitud que han oferit al poble.

Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE) PSPVPSPVPSPVPSPVPSPV

Bon any.
GRUP SOCIALISTA DE FAURA ■
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Grup Municipal del Partit Popular (PP)

BON ANY 2004

Volem fer un comentari a l’anterior BIM. Agrairem al Grup Municipal PSPV que
contesten, si ho creuen convenient, a este escrit en el nombre següent, ja que nosal-
tres no podem llegir el seu fins que no tenim la publicació en les nostres mans.

Diu en el passat butlletí referint-se a nosaltres que “l’alcalde no els dóna cap de-
legació”, sense comentaris, la frase ho diu tot. Contínua parlant de “rodillo”, no obs-
tant la paraula no apareix en l’acta del primer Ple (23-06-2003), amb la qual cosa
podem suposar dos coses: o bé ningú la a dit i per tant el que la a escrit s’l’ha inven-
tat, o bé el secretari no l’ha reflectit en l’acta. Tant si ha ocorregut una cosa com l’al-
tra, el “rodillo” esta posat de més i agrairíem una rectificació per part del PSPV.

No hem anomenat a ningú “autoritari i dictador”, ens cuidarem molt de fer-ho,
mantindrem en tot moment el respecte que es mereixen les persones i ens agradaria
el mateix tracte per part dels altres.

Continua dient “polítics sense massa cultura democràtica i creuen que la raó
sempre la tenen ells”, doncs no, no sempre tenim raó, si sempre la tinguérem no tin-
dria sentit que cap grup presentara propostes ja que mancarien d’esta, i com es pot
observar en els plens la majoria de les proposicions les votem a favor, donant així
mostra de la nostra cultura democràtica.

D’altra banda ens congratulem de tindre de nou torn de precs i preguntes en els
plens, encara que notem a faltar un poc de “tacte” en algunes intervencions. Resul-
taria grat que el nou any incloguera un poc de moderació per part de tots.

Seguix sense solucionar-se el problema amb l’aigua de la Font que baixa pel
barranco No entenem com després de reiterades peticions contínua per un llit que
no és el seu, destrossant el barranc i obligant els passejants i vehicles a llançar-se
moltes vegades sense vore per on xafen, no resultant difícil tindre algun contratemps
com a caigudes, ruptures de rodes, etc., a causa del mal estat i lliscament que hi ha
en tot el recorregut.

Estes festes haureu observat que no s’han penjat les llums en els carrers del po-
ble, potser es faça per estalviar, esperem que per al pròxim nadal es puga retallar
gasto d’algunes invitacions i arribe per a llums i algun acte esportiu i cultural.

Per imperatiu del buit que tenim assignat no podem estendre’ns més, només
desitjar-vos a tots un BON ANY 2004.

GRUP POPULAR DE FAURA ■

Grup Municipal del Bloc (BNV)
A l’hora de tancament de l’edició no s’ha rebut col·laboració.
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PANNELLS PER A LA PROPAGANDA ELECTORAL
(Text íntegre de la proposta de l’Alcaldia aprovada per unanimitat en sessió del Ple del 24-XI-03)

«Vista la proposta que en repetides ocasions ha portat el PSPV-PSOE a
la Junta de Portaveus en el sentit d’aplegar a un compromís de tots els
partits polítics amb implantació al nostre municipi per tal de donar un trac-
tament més net a les campanyes electorals; vist que en la reunió celebra-
da el passat 17 de novembre de 2003, el PP va manifestar el seu acord ini-
cial a aquesta proposta; vist que el BNV, absent de la reunió per malaltia
del seu representant també està d’acord inicialment en la proposta; vist
que en els contactes posteriors realitzats per aquesta Alcaldia amb UV i
EUPV, els seus representants també creuen convenient aplegar a un acord
que millore la imatge del nostre poble en períodes electorals, propose al
Ple que adopte els següents acords:

1.- La col·locació en els punts més transitats del poble en què tradicio-
nalment s’han fet les pegades de cartells electorals, de pannells mòbils su-
ficients que permeten a tots els partits que concorren a les eleccions expo-
sar les seues propostes propagandístiques, d’acord sempre amb la norma-
tiva electoral vigent.

2.- Instar els partits polítics amb implantació a Faura  perquè mitjan-
çant una adhesió a aquesta proposta per part dels seus portaveus i direc-
cions polítiques,

- Se comprometen una volta instal·lats aquests murals, a no pegar cap
cartell a les parets de tota la població, quedant a la discrecionalitat de
cada partit la col·locació de cartells i banderoles penjats a una alçada sufi-
cient que no impedisca el trànsit normal amb el permís de cada particular
cas d’anar enganxades a fronteres.

- Se comprometen a no tirar propaganda electoral per la via pública,
com  a exemple de civisme i respecte a la ciutadania.

3.- La confecció dels pannells per a les properes eleccions generals
previstes per a març de 2004, en la mida que ho permeta la disponibilitat
pressupostària.

4.- Que aquest acord es faça públic de manera significada al proper
BIM ordinari de l’Ajuntament.

Faura, 14 de novembre de 2003. L’alcalde»
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CALENDARI DE RECOLLIDA

21 GENER
18 FEBRER
17 MARÇ
21 ABRIL
19 MAIG
16 JUNY
21 JULIOL
18 AGOST
15 SETEMBRE
20 OCTUBRE
17 NOVEMBRE
15 DESEMBRE

CURS PRIMERS AUXILIS
L’Ajuntament de Faura con-

juntament amb el Centre Excur-
sionista oferirà, pròximament,
un curs de primers auxilis en el
mes de febrer.

TRASTOS
Els mobles i altres efectes es

dipositaran al carrer, la nit del
tercer dimecres de cada mes.

MEDALLA D’HONOR A LA
SOCIETAT JOVENTUT MUSI-
CAL DE FAURA

L’Ajuntament ha cregut con-
venient crear unes distincions
per tal de reconèixer el treball de
persones i institucions que tre-
ballen d’una manera o d’altra
per al nostre poble. La primera
d’aquestes distincions es va ator-
gar a la Societat Joventut Musi-
cal de Faura, amb ocasió dels
125 anys d’història.

FIRA 2004

Aquest any amb motiu de la
celebració de la Fira es va reha-
bilitar i pintar el llavaner, que
també va ser protagonista  d’una
exposició de quadres pictòrics
de Caridad Caudet. Des de l’Ajun-
tament es pretén que el llavaner
es convertisca en una sala d’ex-
posicions, però sense perdre el
seu ús tradicional.
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JOSEP ENRIC RIBERA I CONDOMINA

La nostra felicitació per haver guanyat el Premi de Poesia Vicent
Andrés Estellés de Burjassot, amb l’obra “Plenamar”, amb la qual va
d’Estellés. “Plenamar” és una obra que navega pel mar dels sentits
que Ribera descobreix en el fons dels noms, en un viatge tan poètic
com vital.

MANUEL BONACHERA PEDRÓS

La nostra enhorabona per dirigir la Banda Nacional de
Conciertos de la República de Cuba en el Teatro Auditorium
Amadeo Roldán, la passada tardor.

DON JUAN ARRUE IMAZ

Lamentem la pèrdua d’aquest
metge tan estimat al nostre poble,
que faltà el 8 de gener. Malgrat la
distància i els anys transcorreguts,
des que exercira com a metge als
anys seixanta, va mantindre un
vincle molt estret amb el nostre
poble. També el recordarem per la
contribució a la recuperació del
joc de pilota al carrer i de les mo-
dalitats de frontó.
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RELACIÓ DE NASCUTS AL 2003
1. Eloy García i Sánchez, nascut el dia 2 de gener de 2003.
2. Iván Beltrán i Amer, nascut el dia 3 de febrer de 2003.
3. María Garcés i Ruiz, nascuda el dia 29 de març de 2003.
4. Cosmin-Vladut Iosif, nascut el dia 31 de març de 2003.
5. Valentín-Dorell Iosif, nascut el dia 31 de març de 2003.
6. Alín-Andrei Iosif, nascut el dia 31 de març de 2003.
7. Elena-Pilar García i Peiró, nascuda el dia 9 de juny de 2003.
8. Neus Plasencia Martínez, nascuda el dia 18 de juny de 2003.
9. Rubén Tortonda Marco, nascut el dia 31 d’agost de 2003.

10. Silvia Almenar i Ballester, nascuda el dia 17 d’octubre de 2003.
11. Rubén Beltrán i Yagüe, nascut el dia 26 de novembre de 2003.
12. Raúl Huertas i Pérez, nascut el dia 29 de novembre de 2003.

RELACIÓ DE DIFUNTS AL 2003

1. María-Ángeles Beltrán i Garcés,  11 de febrer de 2003.
2. José-Álvaro Álvaro, 22 de març de 2003.
3. Carmen Adsuara Mundina, 5 d’abril de 2003.
4. Isabel Rodrigo Selma, 14 d’abril de 2003.
5. Edmundo San-Patricio Rodrigo, 22 d’abril de 2003.
6. Manuel Esteve i Bonet, 22 d’abril de 2003.
7. José Hacian Almor, 18 de maig de 2003.
8. Josefina Pérez Sebastián, 18 de maig de 2003.
9. José Asensi Monzón, 28 de maig de 2003.

10. Juan-Bautista Gamón Ocaña,  28 de maig de 2003.
11. Eliseo Ribelles Garcés, 5 de juny de 2003.
12. Mª Amparo Sanchis Soriano, 16 de juny de 2003.
13. Vicente Garcés Pérez, 21 de juny de 2003.
14. Juan Pastor Fernández, 5 de juliol de 2003.
15. Juan Rodrigo Torres, 11 de juliol de 2003.
16. Bernardino Álvaro Melus, 6 d’agost de 2003.
17. Julio Ramón Ribelles, 15 d’agost de 2003.
18. Josefa Asunción Gamón, 21 d’agost de 2003.
19. Tiburcia Gázquez Sánchez, 24 d’agost de 2003.
20. Pilar Díaz Piqueras, 24 d’agost de 2003.
21. Francisco Ampuero Cabrera, 2 de setembre de 2003.
22. Antonio Rubio Recio, 14 de setembre de 2003.
23. Juan-Manuel Pedrós Navarro, 22 de desembre de 2003.
24. José Castellar Campos, 5 de desembre de 2003.
25. Rosa Gaspar Rosario, 10 d’octubre de 2003.
26. Consuelo Pérez Balbuena, 22 de desembre de 2003.



FAURAFAURA
EN EL RECORDEN EL RECORD

Treballadores i treballadors a un magatzem. Anys 40.

Escolars al camp de futbol. Anys 50.


