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Començaré agraint-vos la pa-
ciència a tots. Paciència que

teniu amb el procés de renu-
meració de les habitances i que
us està donant prou maldecaps.
En l’any 2001 a instàncies de
l’INE, l’Ajuntament procedí a la
rectificació dels números de les
habitances, i la nova Corporació
ha pres cartes en l’assumpte i
s’ha posat a fer-ho efectiu. Vos
demane disculpes pel retard i
tots els inconvenients i us torne a
agrair la vostra infinita paciència.
Esperem que prompte estiga so-
lucionat, i així, tots, i fins i tot
Correus s’aclarirem en els nos-
tres domicilis.

En l’últim trimestre han estat
notícia també els robatoris que
han succeït per la rodalia. Si bé
en xifres no són més que altres
anys, és cert que la sensació de
desprotecció és cada volta ma-
jor. L’Ajuntament i la Mancomu-
nitat hem sol·licitat cada volta al
delegat del Govern que incre-
mente la dotació de la Guàrdia
Civil a la nostra comarca. La
resposta ha estat que estan en
això i que cobrir les places que
no s’han cobert en 8 anys costa-
rà. Us he de recordar que la
competència de seguretat ciuta-
dana la té el Govern de la Nació.
En cap cas la té la Policia Local,

que malgrat això col·labora en
aquestes qüestions amb la
Guàrdia Civil amb tasques de
prevenció i informació. Cada
volta som un poble millor comu-
nicat, i seguim demanant més i
millors comunicacions, però
açò té una doble cara, ja que
això fa que estiguem millor co-
municats per a les coses bones i
també per a les coses no tan bo-
nes. Us demane la col·laboració
a tots. Cal obrir bé els ulls, hem
d’ajudar-nos els uns als altres a
protegir els nostres interessos i
el nostre poble. Per això és molt
important que poseu en conei-
xement de la Policia Local o la
Guàrdia Civil comportaments
estranys i sospitosos.

Els últims mesos no podien
haver estat pitjors pel que fa a
l’oratge. I amb això se ressent el
camp i el treball. L’Ajuntament
en els pressupostos d’enguany
ha destinat un 15% més de recur-
sos per a pal·liar l’atur estacional;
a més, ha sol·licitat a totes les
administracions pertinents més
diners per a contractes. Encara
que alguns diuen que aquesta
labor no és més que comprar
vots, l’Ajuntament sempre estarà
ajudant la gent més desfavorida
i que més pateix quan no hi ha
treball. Actualment i després de
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molta insistència hem pogut
aconseguir vuit contractes per a
les plantacions de la marjal. A
més, està previst que s’incorpo-
ren també en breu termini set
contractes més d’Emcorp. Us
recorde que són contractes que
s’han triat amb una baremació
que fa l’administració i els sindi-
cats. En cap cas feta per l’Ajun-
tament. I recalque açò perquè
encara que ho he explicat molt
sovint encara hi ha qui comenta
que els beneficiaris de contrac-
tes els tria l’Ajuntament. Podeu
anar a l’Inem i preguntar-ho.
Quan tria l’Ajuntament es fa per
borsa de treball garantint també
la igualtat per a l’accés de tots i
totes. I així continuarem perquè
els diners públics s’han de repar-
tir amb igualtat de condicions i
afavorint sempre el que més ho
necessita. Evidentment ens agra-
daria poder donar més feina,
però hi ha la que hi ha, i cregueu-
me, hi fem tot el que podem.
Quan estiga tot enllestit per a la
Roda eixirà el ban i podreu apun-
tar-vos tots. De totes maneres i
com que l’assumpte és molt de-
licat, us agrairia que els dubtes

me’ls preguntareu ja que no tinc
cap inconvenient a donar-vos
explicacions a tot el veïnat,
d’aquesta i de totes les qües-
tions relatives a l’Ajuntament.

Aquest mes comencen les
reunions que prepararan el do-
cument definitiu del futur de les
festes i que començarem a apli-
car el 2006. De totes maneres,
us torne a demanar la màxima
col·laboració amb els festers
d’enguany per a les Festes
d’Agost.

La gestió econòmica de l’any
passat s’ha tancat amb un ro-
manent líquid de tresoreria (su-
peràvit) de 325.415,95 8 i una
tresoreria de 435.394,23 8.
Amb part d’eixos diners hem
adquirit els terrenys de “la finca
de Romero” i diverses inver-
sions que estem fent. Estem
compromesos també amb una
òptima gestió econòmica dels
recursos.

Més qüestions d’interés les
podeu veure en les pàgines del
BIM. Com sempre m’acomiade
posant-me a la vostra disposició.

Toni Gaspar.
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ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió del 21-01-05

S’aprova, per unanimitat, instar la Generalitat Valenciana a l’agrupació de les
secretaries dels jutjats de pau dels cinc municipis de la Mancomunitat de les
Valls.

Es desestima una proposició del BLOC sobre instal·lació d’un contestador
automàtic a l’Ajuntament, per set vots en contra (del PSPV-PSOE), tres
abstencions (del PP) i un vot a favor (del BLOC).

Es desestima una proposició del BLOC sobre el condicionament de la plaça
de la Glorieta, per set vots en contra (del PSPV-PSOE) i quatre a favor (tres del PP
i un del BLOC).

Es desestima una proposició del BLOC sobre la senyalització de la plaça del
Dr. Fleming, per set vots en contra (del PSPV-PSOE), tres abstencions (del PP) i
un vot a favor (del BLOC).

Sessió del 22-02-05

S’aprova, per unanimitat, una proposició de l’Alcaldia sobre connexió a la
nova autovia de la Plana.

S’aprova, per unanimitat, una proposició de l’Alcaldia sobre l’adquisició de
terrenys dotacionals a la partida de la Rodana i la modificació de crèdits
corresponent, amb càrrec al romanent de tresoreria de 2004.

Sessió extraordinària de l’11-03-05

S’aprova, per unanimitat, el manifest en commemoració del primer aniversari
dels atemptats de Madrid.

Sessió del 29-03-05

Es desestima una proposició del BLOC sobre la modificació de l’Estatut
d’Autonomia, per sis vots en contra (del PSPV-PSOE), tres abstencions (del PP) i
un vot a favor (del BLOC).

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE sobre la instauració
del Dia Oficial de la Memòria de l’Holocaust.

S’aprova, per unanimitat, una proposició del PSPV-PSOE sobre la igualtat real
de les dones en tots els àmbits socials i personals.
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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sessió del 10-01-05
Sol·licitud a la C. de Cultura d’Ajuda de Foment de l’Hàbit Lector.
Substitució de la xarxa de protecció de la pista de frontenis.
Sol·licitud de més contenidors de papers i plàstics i substitució dels més

deteriorats.
Iniciar l’estudi per a la instal·lació de veles i para-sols a les escoles.
Conscienciar el veïnat sobre els efectes del sutnami de l’Índic.
Afegir al pròxim BIM una llista d’ONG i comptes bancaris per a informació

general.

Sessió del 17-01-05
Aprovació de la rectificació de l’inventari de béns i drets de la Corporació al

31-12-04.
Iniciar un estudi sobre les previsions de població escolar per als pròxims deu

anys i que es trameta a la Conselleria d’Educació, als efectes pertinents.
Iniciar una campanya sobre l’estat de diversos solars que ocasionen molèsties

al veïnat.
Aprovar l’aplicació del nou sistema de megafonia.
Adquirir una rentadora per a l’equip de futbol local.
Encomanar a l’arquitecte municipal un estudi per a la instal·lació de pipicans

al poble.
Encomanar a l’aparellador municipal un estudi sobre els punts de la via

pública que s’han de reparar.
Col·laborar amb els Premis Sambori amb una subvenció de 150 8.

Sessió de l’1-02-05
Sol·licitud de subvencions per a la restauració dels patrimonis moble i immo-

ble, electrificació rural i eliminació de barreres arquitectòniques.
Convocació del Consell Agrari per a valorar els efectes de les gelades d’aquests

dies.
Aprovar les activitats del Dia de la Dona.
Aprovar la relació de les zones de reterraplenada.
Iniciació de les conversacions per a l’execució de la UE-R01.
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a C. Santa Eulalia, exp. 2/05, al

carrer Major, 95; a G. Serrano, exp. 3/05, al carrer de Sagunt; a A. Ramírez, exp.
4/05, al carrer M. Benlliure, 2; a R. Rey, exp. 5/05, al carrer Major, 27.

Sessió del 07-02-05
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a J. Martí, exp. 54/96, al carrer

de les Germanies, 22.
Adreçar-se a l’alcalde de La Todolella per manifestar-li el condol de Faura pels

luctuosos successos del passat cap de setmana.
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Adherir-se al conveni de Teleassistència mòbil per a les víctimes de la
violència de gènere.

Encomanar a l’arquitecte municipal la redacció de la memòria valorada de la
construcció del Centre de Dia.

Adreçar-se a la Conselleria d’Agricultura i a la Delegació del Govern perquè
s’agilitzen les mesures per a pal·liar els efectes de les passades gelades.

Sessió del 14-02-05
Aprovar la nova ordenació viària integral de l’avinguda de la Glorieta, carrer

del Dr. Palanca, plaça del Dr. Fleming i final de l’av. de la Canaleta.
Fer els últims retocs a l’ordenança solar.

Sessió del 22-02-05
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a R.V. Pedrós, exp. 8/05, al

carrer Pizarro, 14; a I. Santajustina, exp. 11/05, al carrer de Colom, 10; a A. Gil,
exp. 12/05, al carrer de B. Ibáñez, 9; a E. Diana, exp. 13/05, al carrer de Colom, 14;
a J. Toledo, exp. 14/05, al carrer de J. Rodrigo, 31; a F.S. Antonio, exp. 15/05, al
carrer de València, 81; i a Telefònica, exp. 74/04, al carrer dels Esports, 5.

Concessió d’una subvenció al C.P. Sant Vicent Ferrer per al viatge de fi de
curs del 5é de primària.

Sessió de l’1-03-05
Adherir-se a la mobilització dels llauradors i jornalers agrícoles del pròxim

dia 5, per la situació del sector.

Sessió del 07-03-05
Mostrar la solidaritat amb el nostre veí Fernando G. Delgado davant els atacs

que està rebent en diferents mitjans de comunicació.
Ates l’acord dels tres grups parlamentaris a les Corts Valencianes per a la

prolongació del metro a Sagunt, s’acorda sol·licitar l’estudi per a la connexió a les
Valls.

Aprovar diferents aspectes de la pàgina web de l’Ajuntament.

Sessió del 14-03-05
Instar l’alcalde perquè s’adrece al president de Correus i que emprenga les

accions oportunes pel deteriorament del servei a Faura, i instar-los a abandonar
el local municipal si no es produix una ràpida millora del servei.

Sessió del 29-03-05
S’acorda concedir les llicències urbanístiques a M. Tejera, exp. 16/05, al carrer

J. Garcés, 25; a A. Cueco, exp. 17/05, al carrer de València, 4; a R. Calvet, exp.
19/05, al carrer de la Mar, 37, 4t, 10a; a T. Lafont, exp. 21/05, al carrer Major, 69;
a R.M. Soriano, exp. 22/05, al carrer de Pizarro, 13, 2n, 3a; a H. Rodríguez, exp.
23/05, al carrer J. Rodrigo, 5, 4t, 12a; i a A.F. Gaspar, exp. 24/05, al carrer de la
Mar, 14.
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RESOLUCIONS D’ALCALDIA

La del 20-12-04 de sanció per infracció de la Llei sobre protecció d’animals de
companyia.

Les del 28-12-04, d’adjudicació dels serveis de neteja viària i de les
instal·lacions escolars a CASA NETA SERVEIS INTEGRALS S.L.

Les del 30-12-04 de sanció per infracció de la Llei 10/1998, de residus sòlids, i
d’exempció de l’impost sobre vehicles a B. Ariño.

Les del 04-01-05 de concessió de sengles passos de vehicles als carrers de
J. Rodrigo, 1 i M. Benlliure, 5.

La del 03-01-05 d’aprovació del Compte de Recaptació de la Diputació de
2004.

La del 05-01-05 d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua núm. 1 a 60 de
2005.

La del 10-01-05 de concessió de llicència d’obertura de l’activitat de saló de
banquets al restaurant El Celler S.L., al carrer dels Cavallers, 13.

Les de l’11 i 27-01-05 de concessió de passos de vehicles als carrers
M. Benlliure, 5 i Sta. Bàrbara, 18.

La del 25-01-05 d’imposició d’una sanció de 60,51 8 per infracció de la Llei
10/98, de 23 d’abril, de residus sòlids.

Les del 31-01-05 de concessió de llicència de funcionament de l’activitat de
docència a M.A. Sanchis, al carrer Sant Joan, 31, 9a; i d’aprovació de la liquidació
del pressupost de 2004, amb un romanent líquid de tresoreria de 325.415,95 8.

La del 17-02-05 de concessió de llicència de segregació a Inmaculada-
Concepción Rubio al carrer de C. Amorós, 25 i S. Família, 6.

La del 18-02-05 d’imposició de sengles sancions de 30,05 8 per infracció a la
Llei de seguretat vial.

La del 20-02-05 d’aprovació de les liquidacions de plusvàlua núm. 61 a 76.
La del 23-02-05 de concessió a M. Carrascosa de la targeta d’estacionament a

persones amb mobilitat reduïda.
Les del 25-02-05 de declaració del sobreseïment de l’expedient núm. 1/05 LR, i

la desestimació de la reclamació de Carbonell Advocats per danys a vehicle en
via pública.

La del 05-03-05 de concessió de l’exempció de l’impost de vehicles de tracció
mecànica a J.J. Ponferrada.

Les del 7-03-05 de concessió de sengles passos de vehicles al carrer 9
d’Octubre, 8 i a l’atzucac de la Bassa, 2-acc.

Les de l’11-03-05 de concessió de sengles passos de vehicles als carrers 9
d’Octubre, 10 i M. Cervantes, 31.

La del 23-03-05 d’imposició d’una sanció de 30,06 8 per infracció de la Llei
de seguretat vial.
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GRUP SOCIALISTA DE FAURA ■

Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE) PSPVPSPVPSPVPSPVPSPV

A l’espera del preceptiu pronunciament que la Conselleria de Ter-
ritori i Habitatge de la Generalitat Valenciana ha de fer del nostre Pla
General d’Ordenació Urbana (PGOU), durant el primer trimestre
s’han fet o començat algunes obres en diferents punts del poble:

Zona escolar.- Per a millorar l’accés i la seguretat dels xiquets a l’hora d’en-
trar i eixir a l’escola s’ha fet més gran el tram de vorera que confronta amb les
portes principals de l’edifici, s’hi han posat proteccions i 4 bancs que faciliten l’es-
pera dels familiars dels més menuts. En la mateixa intervenció s’ha ordenat l’es-
pai d’estacionament dels vehicles des de Cervantes a la ronda de la Rodana.

Glorieta.- El pas dels anys (quasi 30) i el ràpid creixement del pebre fals ha-
vien deteriorat les jardineres i la zona d’esplai del nostre jardí més antic, de mane-
ra que estava inutilitzat. La intervenció que està fent-se vol respectar els arbres
reforçant les jardineres i s’ha fet amb l’assessorament del Centre Verd; esperem
que els arbres no patisquen com a conseqüència de les obres.

S’ha eliminat la jardinera de dalt per a fer la xicana relantitzadora d’accés i ei-
xida del carrer del Dr. Palanca. Totes les plantes s’han replantat: les dues xicran-
des a la zona d’acampada, els marfulls a la Canaleta i els rosers a la plaça Major.
Amb gran sorpresa, els obrers trobaren durant les excavacions, els rastells de
l’antiga Glorieta que una volta nets els ficarem en la prolongació del mur del bar-
ranc, a cara vista.

Avinguda de la Canaleta.- El tram entre el parc i l’edifici de Telefònica està
condicionant-se per a zona d’estacionament de vehicles (cotxes, motos i bicicle-
tes); d’eixa manera, intentarem descongestionar la plaça del Dr. Fleming que de
vegades es satura.

El muret de contenció d’avingudes del barranc s’ha fet amb les mateixes pe-
dres i material que l’antiga paret de l’hort de “Don Alejandro”; així es farà igual-
ment cap amunt quan s’urbanitze tota la zona nova de manera que el barranc
quede integrat en el parc.

Ordenació del trànsit.- Entre la Glorieta i l’avinguda de la Canaleta s’orde-
narà el trànsit i les zones d’estacionament per facilitar la circulació i protegir els
accessos de vianants a la zona de serveis públics de la plaça Dr. Fleming. Con-
servarem l’arbre encara que amb una orla més xicoteta.

Entretant, perdoneu les molèsties.
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Grup Municipal del Partit Popular (PP)

GRUP POPULAR DE FAURA ■

Hem destacat uns temes dels tractats i ocorreguts al llarg d’este trimestre, gener-març
2005.

En primer lloc l’adquisició dels terrenys, confrontants amb la zona esportiva i d’acam-
pada, situats en la Rodana. Esta ha sigut una bona operació amb la qual es pretén, en un
futur, engrandir les instal·lacions esportives i d’esplai actuals. Són 19.37 fanecades adquiri-
des a Juan Romero, una part de la coneguda per tots “finca de Romero”.

En segon lloc comentar la situació del correu. Pareix que en esta ultima setmana,
després de les denúncies de veïns i ajuntament, el repartiment torna a la normalitat.
Esperem que continue en esta esbossa que ha sigut la que sempre ha caracteritzat a este
servici i als seus funcionaris.

En tercer lloc fer una especial menció al ple extraordinari de l’11 de març amb un únic
punt “Commemoració dels atemptats de l’11 de març a Madrid”. En el qual es va llegir un
manifest de condemna a la violència terrorista i de suport a les víctimes i familiars, així
com de reconeixement a la labor de persones anònimes i cossos de seguretat de l’estat.

En quart lloc solidaritzar-nos amb els afectats de l’últim terratrémol a l’indic.
Desgraciadament estos moviments sísmics causen grans perdudes tant humanes com
materials, però en esta zona més si és el cas ja que a la precària situació en què
subsistixen, s’afig el devastador tsunami que van patir fa pocs mesos.

I finalment, el Referèndum sobre la Constitució Europea del 20 de febrer del 2005.
Majoria del si. Hem fet unes taules per a comparar els resultats. Tan sols comentar sobre
este tema que som un poble que agrada d’exercir el seu dret al vot. Sempre amb una alta
participació, com es pot observar molt per damunt de la mitjana estatal i de la comunitat.

Espanya VOTS Comunitat valenciana VOTS

SÍ 10804464 76.73 % SÍ 1153467 77.36 %

NO 2428409 17.24 % NO 244733 16.41 %
Vots comptabilitzats: 14204663 42.32 % Vots comptabilitzats: 1512906 44.44 %

Abstencions: 19359017 57.68 % Abstencions: 1891262 55.56 %
Vots en blanc: 849093 6.03 % Vots en blanc: 92859 6.23 %

Vots nuls: 122697 0.86 % Vots nuls: 21847 1.44 %

Faura VOTS

SÍ 1097 80.66 %

NO 198 14.56 %
Vots comptabilitzats: 1374 56.71 %

Abstencions: 1049 43.29 %
Vots en blanc: 65 4.78 %

Vots nuls: 14 1.02 %

Amb tota seguretat podíem haver parlat d’altres temes, igual d’importants, però hem
elegit estos per la seua rellevància dins d’este trimestre.
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Breus

Total de votants 1.374 56,71%

Abstenció 1.049 43,29%

Vots vàlids 1.360 98,98%

Vots nuls 14 1,02%

Vots vàlids

Si 1.097 80,66%

No 198 14,56%

En blanc 65 4,78%

Distribució del vot %

Tancada l’edició d’aquest BIM no s’ha rebut col·laboració del BNV.

BIM FAURA

1. Resultats referèndum sobre el Tractat per a la Constitu-
ció Europea (20 de febrer).

2. Telefonia Mòbil

L’Ajuntament informa sobre els resultats de l’estudi periòdic per a detectar els
nivells d’exposició d’ones electromagnètiques produïdes per les estacions de tele-
fonia mòbil, amb tècnics independents dels operadors de telefonia mòbil.

A Faura indiquen que els nivells estan dins dels límits establerts per la normati-
va (molt per davall de la mitjana). Les medicions són de valors que oscilen entre
0.01 i 0.96 pW/cm2 quan el nivell de referència està en 927.60 pW/cm2.



BIM FAURA Breus

11

3. ITV dels ciclomotors

La nova normativa obliga a passar la ITV a tots els ciclomotors, en principi com
a mesura de controlar el soroll. Els propietaris de ciclomotors tenen la possibilitat
de passar-la al poble, sense fer cap desplaçament. Sols han d’anar a l’Ajuntament i
omplir la sol·licitud, pagar les taxes i enviar-ho per fax.

4. Pràctiques administratives a l’Ajuntament

L’Ajuntament de Faura té un conveni firmat amb les Universitats de València,
Politècnica i Jaume I. Per tant, tota aquella persona interessada pot sol•licitar fer les
pràctiques a l’Ajuntament. Caldrà comunicar-ho a la Regidoria d’Educació.

5. Premis Octubre

Tota persona que estiga interessada a assistir a la 34 Edició dels Premis Octu-
bre, que es fan a València del 25 al 29 d’octubre, que ho comunique a la Regidoria
de Cultura. Els congressos als que podreu assistir són: l’històric, l’encontre d’es-
criptors, el de pensament i el de mitjans de comunicació.

6. Programes de formació

La Regidoria de Serveis Socials ha programat unes xarrades per als majors i per
a les dones, incloses dins del Programa de Formació 2005 de la Diputació de
València.

XARRADES PER ALS MAJORS

· ¿Què fer per sentir-se millor?

· Educació dels sentits per a la gent gran

XARRADES PER A LES DONES

· Càncer ginecològic i de pit

· Menopausa: períodes de canvis en l’evolució de la dona de mitjana edat

7. Exposicions

Durant la Setmana Cultural es farà una exposició sobre les eines de diferents
professions com llauradors, ferrers,... Aprofitem aquestes línies per a demanar la
col·laboració del veïnat, i aquella persona que tinga alguna eina, podrà comunicar-
ho a l’Ajuntament fins al 31 de juliol.
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8. Carnet esportiu

Tots els que han sol·licitat el carnet esportiu, podran passar a recollir-lo per l’EPA
a partir d’abril.

9. Rifa solidària

El passat 5 de març es va celebrar el Dia Internacional de la Dona. A més del
dinar i el ball, es va fer una rifa on es van recaptar 443 8, que s’han ingressat al
compte bancari que la Creu Roja té per ajudar els damnificats pel sutnamí a l’Índic
del passat desembre.

10. IV Marxa a Peu al Camp de Morvedre i V Jornades Diableres
del País Valencià

Més de 800 persones participaren en Faura el passat 9 d’abril en la IV Marxa a
Peu al Camp de Morvedre, organitzada per la Coordinadora Marxa a Peu i el Centre
Excursionista de la Vall de Segó.

El passat 16 d’abril va tindre lloc a Faura les V Jornades Diableres a través de la
Federació de dimonis i diablers del País Valencià, organitzat pel Grup de Dimonis
“La Corbella”. Tallers sobre les diferents manifestacions culturals d’arrel popular
com la pilota valenciana, la dansà i la percussió centraren gran part dels actes
programats. Un correfoc amb les colles federades posaren punt final a la jornada.

11. Activitats previstes

DIA ACTIVITAT LLOC HORA

22-04-2005 Dia del llibre: Obsequi de llibres Escoles 15.30 h
als escolars i contacontes

23-04-2005 Dia dels majors: dinar i ball Pavelló Multiusos

26-04-2005 Ple Saló de Plens 20.30 h

29-05-2005 Certamen Provincial de Bandes Palau de la Música 18.00 h
Participa la S. J. Musical de Faura

31-05-2005 Ple Saló de Plens 20.30 h

Del 13 al 22 de juny Exposició “L’aigua i els molins” Llavaner

22-06-2005 Fi de curs: teatre amb Columna Rota La Canaleta 21.00 h

28-06-2005 Ple Saló de Plens 20.30 h

26-07-2005 Ple Saló de Plens 20.30 h
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12. Renumeració d’habitances

Per a optimitzar el procés de renumeració l’Ajuntament està procedint a la
renumeració (i no cal passar per l’Ajuntament a recollir les plaquetes, com s’ha-
via anunciat). El personal de l’Ajuntament canvia les plaquetes de llautó a les ca-
ses. Mentre la fàbrica les subministra teniu el número amb una enganxina o ano-
tat a la paret. Esperem acabar prompte aquest procés. Recordeu canviar el vos-
tre domicili amb tots els que manteniu correspondència, l’Ajuntament procedirà
a canviar automàticament les dades al padró d’habitants i als padrons dels im-
postos municipals.

13. Festes 2005

Els festers d’enguany estan fent un gran esforç per a portar endavant les Fes-
tes d’Agost. Són pocs i necessiten la nostra col·laboració. Col·laboració sobretot
amb el cobrament de les quotes. Podeu donar-los la domiciliació perquè us domi-
cilien el pagament o anar vosaltres mateixos a Bancaixa a ingressar la quota, in-
dicant sempre el vostre nom en l’ingrés.

14. Protecció civil

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

• Dia de l’arbre

• Dia de la dona. Exposició Perill
Mines
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• Dia de la bici

• IV Marxa a Peu
Camp de Morvedre

• V Jornades
Diableres
del País Valencià
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VIOLÈNCIA DE GÈNERE:
NOVES MESURES DE PROTECCIÓ

La violència de gènere constituix una vertadera lacra social i representa el
màxim exponent de la desigualtat de les dones. Ens trobem davant d’una
situació d’autèntica emergència que ens obliga a prendre mesures efectives i
contundents des de tots els nivells (social, polític, jurídic, policial...). L’any passat
el nombre de dones assassinades per violència de gènere foren 72, i enguany ja
en són 28. Aquestes xifres ens posen la pell de gallina.

Entre les mesures adoptades hi ha la creació d’un SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

MÒBIL, destinat a prevenir aquest tipus d’agressions o, si més no, a minimitzar-ne
les conseqüències. Aquest servei intenta de garantir una atenció immediata
davant de situacions d’emergència, proporciona a la víctima major seguretat i
tranquil·litat les 24 h del dia i potencia així l’autoestima i la qualitat de vida de les
usuàries.

L’Ajuntament de Faura, com que reconeix el gran interés social que oferix
aquest servei, s’hi ha adherit. El programa pot sol·licitar-se a través dels serveis
socials de la Corporació.

En aquest mateix sentit, s’ha de destacar la recent posada en marxa de
L’ORDRE DE PROTECCIÓ A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I DE GÈNERE.

· ¿Què és aquesta Ordre? És un instrument legal, senzill i ràpid, pensat
per a protegir de l’agressor, la víctima de la violència domèstica i els seus
fills, mitjançant un sistema de protecció coordinat entre els òrgans judicials i
administratius.

· ¿Per a qui és útil? Per a qualsevol persona que siga víctima de violència
per part de la seua parella o exparella i que necessite ajuda per a eixir
d’aquesta situació.

· ¿Quin tipus de protecció posa en marxa la concessió d’una Ordre
de Protecció? Una protecció immediata i integral, ja que:

a) protegix la víctima físicament evitant l’acostament de l’agressor.
b) protegix la víctima jurídicament garantint l’habitança, la custòdia dels

fills i la prestació alimentària.
c) protegix les víctimes socialment a través de la renda activa d’inserció.

· ¿Qui la pot sol·licitar? Tant la persona agredida com qualsevol familiar o
altres persones (veïns, amics...), la Fiscalia o el mateix jutge.
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· ¿En quin moment es pot sol·licitar? Quan es tinga coneixement d’un
cas d’agressió a una dona per part de la seua parella, exparella o persona
amb qui conviu.

· ¿Com sol·licitar-la? Amb un imprés que s’anomena Sol·licitud d’Ordre de
Protecció, que es pot aconseguir en: jutjats, fiscalies, dependències policials,
oficines d’atenció ciutadana, serveis socials o col·legis d’advocats.

La sol·licitud, una vegada emplenada es tramet o s’entrega en les mateixes
dependències on s’ha arreplegat l’imprés i... ¿què passa després?: doncs bé,
aquest imprés arribarà al jutjat de guàrdia i el jutge convocarà urgentment les
parts (víctima i agressor) a una audiència per tal de ser escoltades sobre les
mesures sol·licitades.

Quan el jutge decidix dictar una Ordre de Protecció, es comunica a la dona a
protegir i a l’agressor, així com a la Fiscalia i a les administracions públiques que
es responsabilitzaran de la corresponent protecció.

Així, la dona protegida està informada en tot moment sobre les mesures
cautelars adoptades i sobre la situació de l’agressor.

Espere que aquestes línies us hagen servit per conéixer millor quines són
les mesures actuals de protecció davant aquest tipus de violència (Ordre de
Protecció, Serveis de Teleassistència Mòbil). La dona agredida ha de saber que
NO ESTÀ SOLA en aquesta penosa situació.

La societat actual ha de transformar les estructures des de l’educació i oferir
nous models de relació basats en el respecte i el reconeixement mutus, perquè
en un futur pròxim no tinguem mai més la necessitat d’utilitzar aquests serveis de
protecció davant la violència de gènere.

Maite Izquierdo Escrig
 Regidora de Serveis Socials
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AJUNTAMENT DE FAURA
DELEGACIÓ DE CULTURA

CONVOCATÒRIA COL·LABORADORS
SETMANA CULTURAL I FESTES DE 2005

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 curs. Màxim 5 punts,
B- Coneixements de valencià: (màxim en aquest apartat 3 punts)

- Nivell Oral: 0.5 punts
- 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.

CINQUENA: Termini de presentació de currículum i documentació, de l’1 al
30 de juny. La documentació es presentarà en sobre tancat adreçat a: Regidoria
de Cultura, Col·laboradors Setmana Cultural i Festes d’agost 2005.
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AJUNTAMENT DE FAURA
DELEGACIÓ D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

CONVOCATÒRIA PER A
MONITORS ESCOLA D’ESTIU 2005

BASES

PRIMERA: L’Ajuntament de Faura convoca 12 places per a monitor de
l’escola d’estiu 2005, del 4 de juliol al 5 d’agost.

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 a 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 en Junta de Govern Local.

CINQUENA: Termini de presentació de currículum i documentació: 17 de
juny. La documentació es presentarà en sobre tancat adreçat a: Regidoria
d’Educació, Monitors escola d’estiu 2005.
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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 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.

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 - 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 ................................................................................................... 962605062



U.D. Faura en el camp de fútbol, anys 40. (Foto: T. Santajustina)

Xiques a l’escola, finals dels anys 40. (Foto: A. Amer)


