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INFORME D’ALCALDIA DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
novembre de  2015 

 

Des de la Regidoria d’Esports, amb col·laboració amb l'AMPA, s'ha ficat en 
marxa el ‘Programa d’Esport en Edat Escolar’, que va destinat a xiquets i xiquetes 
del poble que estan cursant els seus estudis al CEIP Fèlix Olmos. En principi, es 
va plantejar l’activitat de ‘Psicomotricitat’ per als que cursen Infantil i ‘Multiesport’ 
per als de Primària. Respecte a esta última, l’activitat no ha tingut la repercussió 
esperada i s’ha decidit anul·lar-la i tornar a dissenyar-la per al pròxim curs. Mentre 
que l’activitat de Psicomotricitat ha sigut molt ben acollida, i s'ha arribat a superar 
el 80% de participació. Com que des de la Regidoria d’Esports es pensa que és 
fonamental la promoció d’exercici física en estes edats, es va ficar un preu públic 
de 30€ per a tot el curs.  

S’ha treballat per dur a terme la I Jornada d’Esport Adaptat, que serà el dia 05 de 
desembre al poliesportiu en horari de 10 a 13h, on els xiquets i xiquetes podran 
practicar modalitats esportives paralímpiques, com bàsquet en cadira de rodes, 
futbol per a cecs o Boccia, entre altres. També hi haurà una exhibició de Pilota 
Valenciana que enfrontarà a jugadors en cadira de rodes i jugadors de la 
Fundació Espurna. A més, els jugadors del FS Favara jugaran un amistós amb 
jugadors de la Fundació Espurna. Així mateix, s’aprofitarà la jornada per a fer un 
taller de manualitat nadalenques i una animació infantil amb castells inflables. 

Des de la Regidoria de festes i tradicions s’ha estat preparant la festa de Reis, 
la cavalcada i l' animació infantil i, amb els veïns del carrer Sant Antoni, s'ha 
elaborat la programació de la festa  de Sant Antoni, un sopar de torrada al carrer, 
picadeta i benedicció dels animals. També s'ha continuat preparant les festes 
municipals de 2016. 

Des de la Regidoria de benestar social s'han fet diverses reunions amb l' 
assistenta social (dimarts i divendres) per tractar de temes diversos. S'ha 
coordinat, junt a l' assistenta, els aliments de la Creu roja. S'ha coordinat amb 
l'empresa Humana, el lliurament de roba i calçat per a les persones més 
necessitades.  

La Regidoria de sanitat  s'ha reunit amb Manuel Lamata per preparar les 
diferents xerrades que es faran al llarg de l'any 2016 i per estudiar el procés de 
l'augment d'hores d'atenció mèdica, així com el trasllat de pediatria al MACAP.  
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S'ha reunit amb  el comissionat de l' Hospital de la Ribera, per fer-li arribar les 
necessitats d'atenció mèdica del nostre poble. Ha organitzat la Xerrada sobre 
«Primers auxilis». 

 

La Regidoria d' educació ha treballat en el tancament de facturació dels llibres 
de l' escola Fèlix Olmos per al programa XarxaLibres; ha començat la planificació 
del programa de l' Escola de Nadal. 

 

La Regidoria de serveis ha fet efectiva el manteniment i la neteja dels carrers, 
parcs i jardins així com la zona perimetral de l’autopista (darrere del pàdel i 
escola). Ha portat endavant la neteja dels solars municipals. Ha gestionat 
l’esporgada d’arbres; ha començat la senyalització vial del poble. Ha col·laborat 
en l’organització de la X trobada de boixets. 

La Regidoria de Patrimoni s'ha reunit amb el Diputat de Cultura per presentar-li 
el projecte de la història de Favara i amb  l'arxiver municipal d'Alzira per iniciar els 
treballs per a editar i imprimir el tríptic informatiu de la pròxima xerrada. Ha 
treballat en l' organització de la II Xerrada Història de Favara. 

 

La Regidoria de majors ha lliurat i ha explicat les normes d'ús del Llar del Jubilat 
i de la Casa de la cultura. Ha assistit a l' acte lúdic d'una de les associacions  de 
jubilats. 

 

La regidoria d’urbanisme ha portat la gestió de  l’ expedient administratiu de 
licitació de l'obra (IFS) al Parc de Sant Vicent i al Parc de Lepanto. Ha supervisat 
la finalització de l'expedient de subministrament  d' il·luminació interior de LEDs. 
Ha treballat en els projectes d'activitat i d'instal·lació elèctrica del Bar de la Casa 
de la Cultura.   

 

La Regidoria d’ agricultura ha coordinat la neteja de la vereda junt a l'enllaç del 
peatge AP-7. 
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La Regidoria de medi ambient ha fet l’informe per comunicar al Ministeri de 
Foment/AUMAR la deixadesa de la neteja dels talussos de l'autopista que fiten 
amb al casc urbà. Ha fet la gestió administrativa per a la neteja i el manteniment 
dels solars per part dels propietaris. S’ha portat a terme la comissió de seguiment 
i de control d'aigües i la sessió de control trimestral a la mercantil adjudicatària del 
servei d'Aigües municipals, Acciona. S’ha assistit al Plenari Consorci Ribera-
Valldigna. 

 

La Regidoria de formació ha facilitat informació de tots els cursos gratuïts i 
interessats que des de les diferents administracions públiques es fiquen a l’abast. 
Tota la formació s'ha penjat a la Web de l’ Ajuntament. 

Des de l’ Alcaldia s’han realitzat totes les gestions administratives necessàries 
per al funcionament i l’organització municipal; s’ha donat resposta a les 
necessitats diàries del veïnat. 

S'ha fet tota la gestió administrativa per demanar la competència en matèria de 
transport per poder traslladar el veïnat a l' ambulatori de Sueca; s' ha donat suport 
a la X Trobada de boixets; s'ha fet el tràmit per a l'adhesió al programa 
XarxaLlibres; s'ha col·laborat en la planificació de l' Escola de Nadal. 

D’entre totes les assistències a reunions i organismes l’alcaldia de Favara  
destaca: les reunions amb diferents associacions culturals (Tyrius, 
Dessiguidats....) per arribar a un conveni de participació ciutadana; reunió  amb el 
diputat de cultura per fer-li arribar les necessitats culturals i d'assessorament 
lingüístic; encontre amb el cap de gestió tributària a la Diputació de València per 
exigir major resolució i efectivitat en la morositat actual; signatura del conveni de 
subvenció per a la X Trobada de boixets a la Diputació de Turisme de València; 
assistència al primer acte de la Campanya contra la violència masclista organitzat 
a la Diputació de València; assistència a la comissió de seguiment  amb l'empresa 
ACCIONA; reunió d'alcaldes a la Conselleria d'educació amb el secretari 
autonòmic d'educació per rebre informació  del Programa XarxaLlibres; encontre 
amb el tècnic informàtic de Diputació per millorar i modernitzar els programes 
informàtics actuals, reunió amb el comissionat de l' Hospital La Ribera per donar-li 
la informació de les necessitats d'assistència mèdica del poble. 

 
Oro Azorín 
Favara, 30 de novembre del 2015 


