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Favara augmenta amb cinc nous llocs la seua plantilla de personal i 
millora el servei d’assistència social, mèdica i educativa. 

 

Favara augmenta la plantilla de personal amb cinc nous llocs de treball. D'aquesta 

manera, el Consistori enceta un pla de reconversió i adaptació als nous temps 

amb la incorporació d’una agent de desenvolupament local (ADL), una tècnica en 

comunicació, una tècnica administrativa pública, un tècnic d’assessorament 

lingüístic i un policia local. A més, serveis socials amplia el seu horari amb la 

finalitat de millorar l'atenció als veïns i veïnes de la localitat, el gabinet 

psicopedagògic inicia el servei d'orientació acadèmica als menors de Favara i 

l'atenció mèdica compta amb un nou metge i més hores de pediatria. 

Des de la regidoria de formació i d'ocupació s'ha gestionat la petició dels  diferents 

programes de subvencions d’ocupació i formació destinats a la contractació de 

tècnics per millorar l’eficàcia de l’administració i agilitzar els seus procediments. A 

més a més, ha realitzat tots els tràmits per poder ocupar la plaça de policia i per a 

l'ampliació dels serveis socials, mèdics i educatius. 

Així doncs, les responsabilitats de la tècnica en desenvolupament local són les de 

gestionar i coordinar subvencions en pràcticament tots els àmbits, així com 

millorar i facilitar l’ocupació i la formació dels veïns. El seu horari d’atenció al 

públic és dilluns de 9 a 14 hores. 

La tècnica en comunicació s’encarrega d’actualitzar i mantenir les xarxes socials 

de la corporació municipal, dóna suport a la redacció d’informes, organització 

d’esdeveniments, i reportatge fotogràfic d'actes. 

La tècnica administrativa reforça i dóna assistència al departament de secretaria-

intervenció en redacció d'informes i relació d'expedients. 
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El tècnic d’assessorament lingüístic en Valencià actualitza i traduïx la 

documentació administrativa, fomenta l’ús social als comerços municipals i forma 

els treballadors/res. 

La figura del policia local vetla per la seguretat dels veïns i per l'ordre vial.  

Quant als serveis socials, s’amplia l'horari de la treballadora social a jornada 

completa. És l'encarregada de tots els temes socials i la dependència (les 

intervencions familiars, gestió d’ajudes... L’horari d’atenció al públic és dimarts i 

dijous de 10 a 13:30 amb cita prèvia.  

L'atenció mèdica millora per l'arribada d'un nou metge i l'augment de més hores 

de pediatria. 

El gabinet municipal psicopedagògic dóna orientació educativa individualitzada a 

tots els menors de Favara. L'horari d'atenció al públic és el dilluns de 15:30 a 

18:00h. 

 

Des de la corporació es treballa per augmentar qualsevol servei que millore el 

benestar de tots els veïns i les veïnes. 

 

Oro Azorín 
Regidora d'Ocupació i Formació  
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Favara aumenta con cinco nuevos puestos su plantilla de personal  y  
mejora el servicio de asistencia social, médica y educativa. 
 

Favara aumenta la plantilla de personal con cinco puestos de trabajo. De esta forma, el 
Consistorio empieza un plan de reconversión y adaptación a los nuevos tiempos con la 
incorporación de una agente de desarrollo local (ADL), una técnica en comunicación, una técnica 
administrativa pública, un técnico de asesoramiento lingüístico y un policía local. Además, 
servicios sociales amplia su horario con la finalidad de mejorar la atención a los vecinos de la 
localidad, el gabinete psicopedagógico inicia el servicio de orientación académica a los menores 
de Favara y la atención médica cuenta con un nuevo médico y más horas de pediatría. 

Desde la concejalía de formación y ocupación se ha gestionado la petición de los diferentes 
programas de subvenciones de ocupación y formación destinados a la contratación de técnicos 
para mejorar la eficacia de la administración y agilizar sus procedimientos. Además, ha realizado 
todos los trámites para poder ocupar la plaza de policía y para la ampliación de los servicios 
sociales, médicos y educativos. 

Así pues, las responsabilidades de la técnica en desarrollo local son las de gestionar y coordinar 
las subvenciones en prácticamente todos los ámbitos, así como mejorar y facilitar la ocupación y la 
formación de los vecinos. Su horario de atención al público es lunes de 9 a 14 horas. 

La técnica en comunicación se encarga de actualizar y mantener las redes sociales de la 
corporación municipal, da soporte a la redacción de informes, tos y reportaje fotográfico de actos. 

La técnica administrativa refuerza y da asistencia al departamento de secretaría-intervención en 
redacción de informes y relación de expedientes. 

El técnico de asesoramiento lingüístico en Valenciano actualiza y traduce la documentación 
administrativa, fomenta el uso social en los comercios municipales y forma a los trabajadores.  

La figura del policía local vela por la seguridad de los vecinos  y por el orden vial.  

En cuanto a los servicios sociales, se amplía el horario de la trabajadora social a jornada 
completa. Es la encargada de todos los temas sociales, así como de la dependencia 
(intervenciones familiares, gestión de ayudas...) El horario de atención al público es martes y 
jueves de 10 a 13:30 con cita previa.  

La atención médica mejora por la llegada de un nuevo médico y el aumento de horas de pediatría. 

El gabinete municipal psicopedagógico da orientación educativa individualizada a todos los 
menores de Favara. El horario de atención al público es el lunes de 15:30 a 18:00h. 

Desde la corporación se trabaja para aumentar cualquier servicio que mejore el bienestar de todos 
los vecinos y vecinas de Favara. 

 

 

Oro Azorín 
Concejalía de Ocupación y Formación  
 

 

 

 

 


