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INFORME D’ALCALDIA DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
MARÇ  2016 

 

 

La Regidoria d'Educació I Cultura 
•ha fet totes les gestions per a les diferents actuacions de la I Setmana Cultural 
que se celebrarà del 18 al 24 d'abril. 
 

La Regidoria de Sanitat 
•ha realitzat tota la gestió per a la posada en marxa de l'aula respir per al veïnat 
de Favara a la Biblioteca municipal. 

 

La Regidoria de Benestar Social 
• ha cordinat el repartiment d'aliments de la Creu Roja, junt a l'assistenta social 

municipal. 

• ha sol·licitat total la documentació per a la petició de les següents 
subvencions: 

          - per a la realització d'activitat física de persones majors. 

          - per a l'Aula respir. 
          - per a la dona 

 

La Regidoria de Festes i tradicions  
•ha portat a terme l'execució dels actes organitzats amb a les falles: 

        - la Crida fallera 

        - la Festa de les disfresses 
•ha realitzat la tria d'orquestres i el tancament de contracte per a les festes 
municipals. 

 

La Regidoria d’Esport 
•ha tancat les actuacions i ha signat  els convenis amb els clubs esportius de 
Favara. 
•ha portat a terme l'organització i l'execució del I Torneig de Colpbol entre les 
falles dintre de la I Setmana per la Igualtat. 

•ha fet la gestió de la pintada del «frontó internacional» al Poliesportiu. 
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La Regidoria d'Igualtat 
• ha organitzat i ha portat a terme l'execució de totes les activitats realitzades en 
la I Setmana d' Igualtat. 

 

La Regidoria d'Urbanisme 
• ha gestionat l'ampliació de la vorera d'accés al CEIP Félix Olmos. 

• ha supervisat la finalització de les obres d'adequació del Bar de la Casa de la 
Cultura per a l'obtenció de la llicència d'activitat i la legalització de d'Instal.lació 
elèctrica i de climatització. 

• ha iniciat la  redacció del Projecte de renovació dels vàters del pavelló de 4t, 
5é i 6 del CEIP Félix Olmos. 

 

La Regidoria de Medi Ambient 
• ha tancat, junt a Acciona Aguas, l'expedient d'actuacions de millora de la 

xarxa. 

• ha fet l'estudi, junt a Acciona Aguas, de la confecció de l'expedient d'augment 
de tarifa a causa de la compra d'aigua a la potabilitzadora d'Alzira. 
 

La Regidoria d' Ocupació 
• ha ficat en marxa la Borsa social, la Borsa d'autònoms agrícoles i la Borsa de 

monitors de temsp lliure.  

 

La Regidoria de Serveis Municipals 
• ha fet la gestió de la neteja del poble i dels parcs infantils  i jardins així com 

també del manteniment efectiu dels carrers de la població. 

• ha  organitzat l'ús de la Casa de la Cultura. 
• ha fet la gestió per a l'adequació i la neteja dels espais naturals de Sant 

Llorenç i del parc Enric Valor. 

  
La Regidoria de Patrimoni 
• ha organitzat i portat a terme l'execució del I Concurs de Dolços de Pasqua. 

 

La Regidoria de Majors 
• ha respost a totes les necessitats dels nostres majors. 
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 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 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 portat a terme les negociacions amb l'empresa de neteja Vareser per a 
l'augment d'hores al pavelló i a la biblioteca. 

• ha començat les actuacions per a la ficada en marxa de la biblioteca i la 
ludoteca. 

• ha organitzat i ha portat a terme  l'execució de l'escola de Pasqua. 

• ha implementat la documentació necessària per a la petició de les subvencions 
destinades a la desratització i prevenció de la legionel·la. 

• ha realitzat noves gestions administratives per agilitzar l'autorització demanada 
en juliol de 2015 d'una nova parada d'autobús a l'Avinguda Verge de Castell. 

• ha fet la gestió documentativa necessària per al conveni amb el taxista que 
realitzarà el transport al centre mèdic de Sueca a partir del 2 de maig. 

 

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 pobles de la comunitat d'Usuaris Ribera del Xúquer, per a demanar a la 
GVA no pagar per les obres de l'ETAP. 

• ha assitit a la reunió (València) amb el Director General de Política Educativa 
(Jaume Fullana) per demanar una aula - pilot de 2 a 3 anys a Favara. 

 
 
 
 
Alcaldia 
AJUNTAMENT DE FAVARA 
 

Favara, 31 de març de 2016 

http://www.ajuntamentfavara.es/7_transparencia/transparencia.htm�

