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INFORME D’ALCALDIA DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
GENER  2016 

 
 
 
 
La Regidoria de Benestar Social  
•ha sol·licitat i recollit tota la documentació per a l'adhesió de l'Ajuntament al Pla 
de la pobresa energètica. 
 
 
La Regidoria de Sanitat  
•s'ha reunit  amb l'associació AFACU per informar-se de les actuacions que 
realitzen per a malalts d' Alzheimer i donar-les a conéixer als veïns. 

•ha preparat la xarrada sobre l' Alzheimer per al dia 19 de febrer. 

•ha preparat la xarrada sobre «alimentació saludable en la població infantil» per al 
2 de febrer a les 15:30h. 

•ha revisat amb l'equip mèdic l'informe rebut del comissionat per tractar el 
compliment dels horaris acordats. 
 
 
La Regidoria de Festes i tradicions 
•ha portat a terme l'organització i l'execució de les activitats realitzades per a la 
festa de la Sant Antoni. 

•s'ha reunit amb les falles de Favara per tractar i deixar tancats temes propis de 
les falles. 

•ha fet les gestions per a la contractació de les actuacions per al tren faller i per a 
la crida fallera. 
 
 
La Regidoria d’Esport  
•ha realitzat la planificació estratègica de l'any 2016 i concreció de les futures 
línies d'actuacions previstes en el «Pla Director». 

•ha realitzat una periodització dels esdeveniments que es duran a terme a nivell 
d’esport. S’ha pretès mantenir els esdeveniments més rellevants, com  la Volta a 
Peu, que es celebrarà el 06 d’agost i afiançar altres, com el II Trail del Senglar, 
que es durà a terme el 24 d’abril. 

•ha concretat el disseny d'un sistema de convenis amb els clubs, ja que es vol 
desenvolupar una línia de gestió de col·laboració on les associacions del poble 
tinguen una participació rellevant. 
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•s’ha iniciat el treball per implantar un projecte pilot de Salut Pública, anomenat 
‘Xarxa sentinella: fragilitat’, per promocionar l’exercici físic entre el grup de 
població de la tercera edat.  
 
 
La Regidoria d'Igualtat 
•ha iniciat el programa d'actuacions destinades a promocionar la igualtat entre els 
veïns i veïnes del poble. 

•ha començat a projectar una jornada de Colpbol, que centrat en els xiquets i 
xiquetes,  fomenta la igualtat.  

•està treballant en el programa de la setmana per la Igualtat que se celebrarà amb 
motiu del Dia de la Dona Treballadora. 
 
 
La Regidoria d'Urbanisme 
•ha gestionat la petició de pressuposts i l'elaboració del comparatiu per a les 
obres d'execució de la vorera en el tram de l'Avinguda de Sant Cristòfol, cantó en 
carrer del Mar. 

•ha iniciat contacte amb Sanitat Pública i Mortuòria per encetar l'estudi per als 
nínxols declarats en runa. 

•ha gestionat la petició de pressuposts i l'elaboració del comparatiu per a les 
obres d'execució d'impermeabilització de mur en el carrer Les Oliveres, cantó 
carrer Lluís Vives. 

•ha realitzat l'estudi de la viabilitat de la il·luminació del trinquet municipal. 

•ha gestionat la petició de pressuposts i l'elaboració de comparatiu per a la 
col·locació de barana al Pavelló poliesportiu per delimitar la zona de joc. 

•ha fet l'estudi comparatiu i d'eficàcia per a la implantació d'una App municipal. 
 
 
La Regidoria de Medi Ambient 
•ha assistit a la reunió (València) amb el secretari autonòmic de Medi Ambient i 
Canvi Climàtic, (Julià Álvaro), el Director General de l'Aigua (Manuel Aldeguer) i 
els 13 pobles de la comunitat d'Usuaris Ribera del Xúquer, per a demanar a la 
GVA no pagar per les obres de l'ETAP. 

•ha gestionat la petició de pressuposts i l'elaboració del comparatiu per a elevador 
de fèretres. 

•ha assistit a la reunió (Cullera) junt als 13 pobles afectats per establir els termes 
per a la presentació de Recurs contra el Pla Hidrològic Nacional, aprovat en gener 
de 2016. 
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•ha assistit a la reunió (Polinyà) amb el President del Consorci per iniciar la petició 
de subvencions  europees per millorar la xarxa d'aigua i l'enllumenat de Favara. 

•ha redactat les bases del Plec de Clàusules Administratives Particulars que han 
de regir la concessió del Bar de la Casa de la Cultura. 
 
 
La Regidoria d' Ocupació 
•ha gestionat les bases per a la Borsa social i per a la Borsa de monitors i 
monitores de temps lliure. 
 
 
La Regidoria de Serveis Municipals 
•ha fet la gestió de la neteja del poble i dels parcs i jardins. 

•ha fet l'estudi comparatiu i d'eficàcia per a la implantació d'una App municipal. 

•s'ha iniciat els treballs per a senyalitzar carrers. 

•ha assistit a la reunió (València) amb el Diputat de Gestió tributària per exigir una 
major efectivitat en la recuperació dels 600.000 euros en executiva. 
 
 
La Regidoria de Patrimoni  
•ha portat a terme l'execució de la II Xarrada sobre la història de Favara. 

•s'ha iniciat la protecció física dels arxius històrics de Favara. 

•ha portat a terme l'execució de l'exposició fotogràfica «Vessants de la nostra 
terra» 
 
 
La Regidoria de Majors 
•ha realitzat la sol·licitud de reunió amb la Diputada de Benestar Social 
 
 
 
 Regidoria de Formació  
•ha facilitat informació de cursos de formació que des de les diferents 
administracions públiques o empreses es fiquen a l’abast. Tota la formació està 
penjada a la Web de l’ Ajuntament. 
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Alcaldia  
•ha atés totes les gestions administratives necessàries per al funcionament i 
l’organització municipal. 

•ha donat resposta a les entrades de registres del veïnat així com de les seues 
necessitats.  

•ha realitzat l'estudi de l'informe de recursos humans i materials de l'ambulatori 
auxiliar de Favara que ha enviat l'hospital de La Ribera  i ha fet un informe 
contrastiu de dades per denunciar l'incompliment de recursos i exigir la millora de 
servei mèdic.  

•ha estat treballant per recuperar el transport de veïns i veïnes a l’ ambulatori de 
Sueca. 

•ha fet l'estudi de viabilitat i d'eficàcia per a la implantació del gestor digital 
d'expedients.  

•s'ha reunit en diferents entitats culturals de Favara per determinar i signar el 
conveni de col·laboració. 

•ha gestionat  el préstec de l'exposició «Comarques» de la Universitat del 
politècnic. 

•ha treballat en el portal de transparència i en la Web. 
 

Assistències a reunions:  
•ha assistit a la reunió (València) amb el secretari autonòmic de Medi Ambient i 
Canvi Climàtic, (Julià Álvaro), el Director General de l'Aigua (Manuel Aldeguer) i 
els 13 pobles de la comunitat d'Usuaris Ribera del Xúquer, per a demanar a la 
GVA no pagar per les obres de l'ETAP. 

•ha assistit a la reunió (Polinyà) amb el President del Consorci per iniciar la petició 
de subvencions  europees per millorar la xarxa d'aigua i l'enllumenat de Favara. 

•ha assistit a la reunió (València) amb el Diputat de Gestió tributària per exigir una 
major efectivitat en la recuperació dels 600.000 euros en executiva. 

•ha assistit a la reunió (València) amb el Diputat de Transparència per informar-se 
sobre les ajudes per a la implantació de la Llei de Transparència als municipis. 
 
 
 
Alcaldia  
AJUNTAMENT DE FAVARA 
 
Favara, 31 de gener de 2016 
 
 


