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INFORME D’ALCALDIA DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 

desembre de  2015 

 

La Regidoria de benestar social ha assistit a la comissió de benestar social per 

aprovar les ajudes econòmiques destinades a la gent més necessitada segons 

informe de l' assistenta social. 

 

Des de la Regidoria d’Esports, s'ha preparat la Cursa nadalenca, i s'ha 

començat a fer tota la gestió per a la realització del trail. S'ha portat endavant la I 

Jornada d’Esport adaptat  i el taller de manualitats nadalenques. 

La Regidoria d' Educació ha treballat en la certificació i justificació dels llibres de 

l' escola Fèlix Olmos per al programa XarxaLlibres. 

 

La Regidoria de Serveis ha fet efectiu el manteniment i la neteja dels carrers, 

parcs i jardins i ha treballat en la senyalització vial d'alguns carrers.  Ha assitit als 

Plenaris de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. 

La Regidoria de Patrimoni ha organitzat els concerts de «Pols i pua» i de 

«Flamenco Navarro»; i ha planificat la II Xerrada de la Història de Favara. 

 

La Regidoria de Majors ha gestionat les necessitats de les dos associacions de 

jubilats de Favara. 

 

La Regidoria d’Urbanisme ha portat a terme la gestió de l'obra de la tanca de l' 

Escola Fèlix Olmos, s'ha encarregat dels informes sobre l'estat de l'edifici de 

l'escola Fèlix Olmos, ha finalitzat la gestió de  l’ expedient administratiu de licitació 

de l'obra (IFS) al Parc de Sant Vicent i al Parc de Lepanto. Ha realitzat la 

supervisió  dels projectes d'activitat i d'instal·lació elèctrica del Bar de la Casa de 

la Cultura.   
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La Regidoria de Medi Ambient ha assistit a la reunió de la Mancomunitat 

d'usuaris del Xúquer, ha gestionat amb Salut pública i Acciona el tall de l'aigua pel 

trencament d'una tuberia; i ha organitzat la Recollida solidària de joguets. 

 

La Regidoria de Festes i Tradicions ha organitzat la cavalcada dels Reis. 

 

La Regidoria de Formació ha facilitat informació de tots els cursos gratuïts i 

interessats que des de les diferents administracions públiques i algunes entitats 

privades 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 demanat reunió urgent amb la Conselleria de Serveis Socials per demanar la 

competència en matèria de transport per poder traslladar el veïnat a l' ambulatori 

de Sueca; s'ha portat endavant la gestió del  programa XarxaLlibres; s'ha fet la 

planificació i el seguiment de l' Escola cultural i de l' Escola- taller  de Nadal.  

D’entre totes les assistències a reunions i organismes l’alcaldia de Favara  

destaca: assistència a la Comissió de benestar social, reunió de la Mancomunitat 

d'usuaris del Xúquer, Plenaris de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Assemblea 

de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.  

 

 

Alcaldia de Favara 

 

Favara, 30 de desembre de 2015 

 

 

 


