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INFORME D’ALCALDIA DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 

Octubre del 2015 

 

La Regidoria de festes i tradicions ha preparat la festa de la nit d'ànimes (taller 
per als xiquets, esmorzar, cercavila, premis a les millors disfresses i cases 
decorades). També ha treballat en la festa de Nadal i de Reis, i ja ha començat a 
organitzar les festes municipals. Ha portat a terme l'execució de les actuacions 
previstes en la festa de la tardor -Sant Francesc-, (inflables per als xiquets, sopar 
al carrer i ball); així com les de la programació festiva del 9 d'octubre. 

La Regidoria de cultura ha preparat la Trobada de boixets per al dia 8 de 
novembre i ha portat a terme l'execució de l'exposició de pintures de Salvador 
Ferrer. 

La Regidoria d’esport ha portat endavant tota la programació per al dia de la 
inaguració del trinquet (taller i jocs per als xiquets del poble, esmorzar, partida de 
pilota de persones amb cadira de rodes, de l’escola de pilota de Favara i de 
jugadors professionals); ha organitzat les activitats realitzades el diumenge 25 en 
motiu del dia del càncer (venda de camisetes, xerrada nutricional i màster class 
de càrdio). Ha estat treballant en el desenvolupament d’un nou ús de les 
instal·lacions esportives i en un nou model de subvencions als clubs esportius. Ha 
ficat en marxa el Programa d’esport en edat escolar en l’ escola Fèlix Olmos; ha 
dissenyat el programa per a la convocatòria de “Pren esport” per fomentar la 
integració social mitjançant l’exercici i ha treballat en l’ actuació que tindrà lloc en 
el dia de l’esport adaptat, el 5 desembre. 

La Regidoria d’educació ha finalitzat la gestió de la gratuïtat de llibres del 
col·legi. 

La Regidoria dels majors ha redactat la normativa de l'ús de l' edifici del Llar 
dels jubilats i la Casa de la cultura. 

La Regidoria de sanitat ha organitzat la gestió de la vacunació dels gossos a 
Favara (2 i 3 de novembre) i ha preparat la xerrada de primers auxilis per al dia 12 
de novembre a la Casa de la Cultura de Favara. 
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La Regidoria d'ocupació ha portat endavant el Pla de treball conjunt i el Salari 
jove. 

La Regidoria de Benestar social ha fet les gestions pertinents per obtindre una 
solució immediata per al transport dels nostres veïns i veïnes a l'ambulatori de 
Sueca. 

La Regidoria de serveis municipals, ha fet la gestió de la neteja del poble i dels 
parcs i jardins (poda de palmeres i arbres de la Plaça de la Vera Creu, neteja del 
mercat els dimecres, manteniment del cementeri i tanatori); suport als actes del 9 
d'octubre, s'ha fet gestions per a demanar ajudes per a publicacions, s’ha reunit 
amb el Diputat de carreteres, Pablo Seguí, per conèixer l’estat de l’expedient de la 
variant de Favara de la carretera CV-510.  

La Regidoria de patrimoni ha organitzat i ha participat en la I Xarrada sobre la 
història de Favara. 

La Regidoria d’urbanisme ha fet els tràmits per a la reparació del paviment 
d’accés al trinquet i la condicionament de l’espai davanter del trinquet; ha realitzat 
la redacció del projecte per a la subvenció de la Diputació del Pla d’inversions 
financerament sostenibles (adequació dels parcs infantils a la normativa europea). 
S’ha reunit amb el Diputat de carreteres, Pablo Seguí, per conèixer l’estat de 
l’expedient de la variant de Favara de la carretera CV-510 i ha fet un estudi de les 
necessitats d’infraestructures que té el col·legi Fèlix Olmos de Favara. Ha 
col·laborat en els actes del 9 d'octubre, en el dia del càncer i en el taller i cercavila 
del la nit de les ànimes. 

La Regidoria de medi ambient ha sol·licitat a la Diputació la col·laboració per a 
la redacció de la Guia de Bones pràctiques mediambientals; ha assistit a la reunió 
amb la Presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per demanar 
augment de la dotació d'aigua per abastiment d'aigua potable a la Ribera, junts als 
13 pobles afectats; ha participat en la formació de la nova Junta del Consorci 
Ribera-Valldigna; s’ha reunit amb gerència d’Accia per conèixer l'estat de diverses 
actuacions pendents, així com per reprendre les actuacions per a començar amb 
la sectorització del poble. 
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La regidoria d’agricultura ha iniciat la redacció de les noves ordenances d’usos i 
costums a l’àmbit agrícola i rural, i s’ha fet càrrec del repartiment del material per 
a la mosca. 

La Regidoria de formació ha facilitat informació de cursos gratuïts i interessants 
que des de les diferents administracions públiques es fiquen a l’abast. Tota la 
formació està penjada a la Web de l’Ajuntament. 

Des de l’Alcaldia s’han atés totes les gestions administratives necessàries per al 
funcionament i l’organització municipal i s’ha donat resposta a les entrades de 
registres del veïnat així com de les seues necessitats. S’ha participat en la festa 
de la tardor (Sant Francesc), en les activitats del 9 d'octubre, en els actes de la 
inaguració del trinquet, en les activitats del dia del càncer i en les activitats de la 
nit d’ànimes (31 d’ octubre). 

S’ha estat treballant per recuperar el transport de veïns i veïnes a l’ ambulatori de 
Sueca de forma regular i sense prejudici per a l’Ajuntament; s'ha demanat a 
l'entitat bancària propietària del Summum l'eliminació dels cartells, s'ha reunit en 
diferents entitats culturals de Favara, i s'ha treballat en el portal de transparència i 
en la Web de Favara.  

D’entre totes les assistències a reunions i organismes l’alcaldia de Favara destaca 
les següents: reunió informativa sobre el funcionament de la Mancomunitat de la 
Ribera Baixa, encontre amb els diputats de València per traslladar-los les 
necessitats del nostre poble, reunió informativa sobre el funcionament del 
Consorci Ribera Baixa, dos assistències plenàries a la Mancomunitat Albalat-
Polinyà, assistència a l'Assemblea de la Federació de Municipis i Províncies, 
sessió plenària de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, reunió de treball d'alcaldes 
amb el Conseller d'educació, assistència informativa de participació del Projecte 
Viu Xúquer, assistència a la presentació de la Guia virtual de la Ribera. 

 

Alcaldia 

Favara, 31 d'octubre del 2015 
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