
 

N.I.F.: P-4612500-A                                            PLAÇA SANT ANTONI Nº 1 
TEL: 961769002                                                                                       www.favara.es      46614 – FAVARA 
FAX: 961769427                                VALENCIA 
E-MAIL: favara@gva.es  
     
 

INFORME D’ALCALDIA DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
FEBRER  2016 

 
 
 
 
 
La Regidoria de Festes i tradicions 
•ha treballat en les actuacions per a la Setmana fallera. 
 
La Regidoria d’Esport  
•ha mantingut una reunió amb els clubs esportius per presentar-los els models de 
conveni o de subvenció, segons el cas, i ultimar els detalls del model definitiu que 
es firmarà en març. 
•ha ultimat les gestions administratives per poder dur a terme el ‘II Trail dels 
Senglars’ 
•ha negociat amb els col·laboradors les diferents donacions: Delikia, Churruca, 
Vents-Muntanya i Natura, Granjas Rinya, American Nutrition, entre altres.  
•ha  fet el seguiment d'actuacions del Rutòmetre de la Volta a  la Comunitat 
Valenciana 
•ha treballant amb la Conselleria de Salut Pública en el projecte ‘Xarxa sentinella: 
fragilitat’, i s’ha passat la taula d’exercicis a algunes persones de les associacions 
de jubilats de Favara per a establir el grau d’adequació de la mateixa.  
•ha realitzat tota la gestió per a la cessió de material a l’escola Fèlix Olmos de 
Favara per millorar els recursos per a les classes d’Educació Física i per a 
l’activitat extraescolar de Psicomotricitat.  
 
La Regidoria d'Igualtat 
•ha organitzat totes les activitats que conformen la «I Setmana per la igualtat» a 
Favara. 
 
La Regidoria de Sanitat  
•ha organitzat i ha portat a terme  l'execució de la Xarrada sobre l'Alzheimer per al 
dia 23 de febrer. 
 
La Regidoria d'Urbanisme 
•ha realitzat la petició de pressuposts i l'elaboració del comparatiu per a les obres 
d'adequació del Bar de la Casa de la Cultura, segons Projecte d'Activitat. 
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•ha efectuat la petició de pressuposts i l'elaboració del comparatiu per a les obres 
d'adequació del Bar de la Casa de la Cultura, segons Projecte Elèctric. 
•ha realitzat l'alçament del Saló d'actes de la Casa de la Cultura per estudiar les 
opcions per a una reforma. 
•ha fet l'estudi d'opcions per a l'instal·lació d'una de Pèrgola-Parada Bus al Parc 
dels cavallets. 
•ha realitzat l'estudi d'actuacions per a l'ampliació de voreres d'accés al CEIP 
Félix Olmos i al Musical «Amics de la Música». 
 
 
La Regidoria de Cultura. 
•ha començat les gestions per organitzar la I Setmana cultural a Favara. 
 
La Regidoria de Medi Ambient 
•ha acudit a la reunió del Consorci de la Ribera per a l'adhesió de Favara al Pla 
de control de vector (mosca negra i mosquit tigre). 
•ha assistit a la reunió amb Acciona Aguas per fer un seguiment de les actuacions 
a executar per a la millora de la xarxa municipal. 
•ha preparat les actuacions del dia de l'arbre a l'escola de Favara. 
•ha realitzat la tramitació de tipología dels casals com a Seu festera, segons 
directrius de Conselleria. 
 
 
La Regidoria d' Ocupació 
•ha regulat les bases de la Borsa Social  d'Ocupació i de la Borsa de Monitors de 
temps lliure. 
 
 
La Regidoria de Serveis Municipals 
•ha fet la gestió de la neteja del poble i dels parcs i jardins. 
•ha realitzat totes les gestions de serveis municipals pertinents per donar resposta 
a les necessitats dels veïns. 
•ha assistit a l'Assemblea general (Sueca) de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. 
 
 
La Regidoria de Majors 
•ha portat a terme l'organització d'horaris i les peticions i necessitats de les dos 
associacions de jubilats del poble. 
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La 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. 
 
 
Alcaldia  
•ha realitzat 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 preparat la gestió i la programació de l'escola de Pasqua 2016. 
•ha fet el seguiment i l'organització d'àmbit municipal en el Rutòmetre de la Volta 
a la Comunitat Valenciana. 
•ha treballat en les bases del conveni per al transport de veïns i veïnes a 
l’ambulatori de Sueca. 
•ha iniciat les actuacions administratives per cobrir la plaça de Policia Local. 
•ha fet les actuacions pertinents per al tancament de la Fase I del Projecte 
Xarxallibres. 
•ha redactat la sol·licitud per a formar part de la xarxa de centres-pilot d'educació 
infantil de 2-3 anys.  
•ha encetat  l'estudi comparatiu de facturació entre diferents suministradores de 
llum. 
•ha gestionat  la petició d'informació per al Programa «Xarxa Sentinella» del Pla 
de Salut de l'Hospital La Ribera. 
•ha treballat en el portal de transparència i en la Web. 
 
Assistències a reunions:  
•ha assistit a la reunió (Alzira) amb el Comissionat de l'Hospital de La Ribera. 
•ha assitit a la reunió (Fortaleny) amb el Diputat Bartolomé Nofuentes. 
•ha assistit a la reunió (Fortaleny) amb els 13 pobles afectats pel pagament de les 
insfraestructures de l'ETAP. 
•ha assistit a l'Assemblea general (Sueca) de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. 
 
 
 
AJUNTAMENT DE FAVARA 
Favara, 29 de febrer de 2016 


