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L'alcaldessa ha assistit a la reunió convocada per La Diputació de València sobre 
l'aplicació de la Llei de la Transparència.  

El diputat de Transparència i Govern Obert, Roberto Jaramillo, ha convocat 
alcaldes, regidors i tècnics de poblacions menors de 5.000 habitants de les 
comarques de la Ribera Alta, Ribera Baixa i la Safor, per informar-los com 
adaptar-se a la normativa vigent quant a la Llei de Transpareǹcia.  

 

 

21/01/2016 

L'alcaldessa, i la major part desl assistents, han trasmés al diputat la seua 
dificultat per portar endavant la total normativa pel que fa a la Llei de 
Transparència per falta de recursos humans i recursos materials. 

Així mateix han demanat un conveni de tècnics informàtics amb la Diputació que 
inicien i formen el funcionariat dels ajuntaments.  
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De moment, segons Roberto Jaramillo, la publicació en la Web municipal d'alguns 
pobles, com pot ser Favara, de totes les actuacions i gestions polítiques i 
econòmiques ja són una bona iniciativa seriosa i vàlida per apropar la línia de 
transparència als veïns de Favara.  

L'equip de govern seguirà totes les directius legals que des del Portal de 
Transparència estatal, al qual ja està adherit, s'exigeix a l' Ajuntament. I usarà tot 
el suport que des de la Diputació de València els oferix amb la finalitat de fer 
arribar al poble de Favara la major  informació possible sobre la gestió municipal 
que està portant a terme. 

Veure més 

 

 

 
Alcaldia 

AJUNTAMENT DE FAVARA 

 
 
 
 
 

http://www.dival.es/sala-prensa/content/la-diputacio-reuneix-els-municipis-mes-xicotets-de-la-ribera-i-la-safor-sobre-laplicacio-de-�
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