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Abril de 2016 
 
 
 
La Regidoria d'Urbanisme informa de les actuacions del Programa d'Inversions 

Financerament  Sostenibles de la Diputació de València. 

 

L'import de la subvenció és de 81.278,76€, finançat íntegrament per la Diputació 

de València, dins del marc d’Inversions Financerament Sostenibles, més 5.909,64 

€ en concepte d’honoraris i direcció d’obra, finançat per l’Ajuntament de Favara. 

La subvenció serà utilitzada en la seua totalitat per a la reforma del Parc de Sant 

Vicent i del Parc de Lepanto. 

La decisió de destinar esta subvenció a aquests dos parcs ha estat la precarietat i 

la perillositat en què es troben actualment  per l'escàs manteniment  i la nul·la 

inversió en millores de qualitat i seguretat els últims anys, cosa que ha provocat  

que els jocs infantils estiguen obsolets, trencats i vells i sense  complir la 

normativa actual europea de seguretat. A més, al Parc de Sant Vicent, la fusta 

està ja en una avançada degradació provocada pel corcó. 

 

  
 

La regidoria d’Urbanisme, Isabel Borràs, com a executora de les obres 

d’adequació dels dos parcs, detalla els treballs que van a realitzar-se:  

 
Parc San Vicent (parc especialitzat i adaptat per a xiquets menors de 5 anys):  

 Renovació i regularització del paviment. 

 Instal·lació de jocs infantils per a xiquets  de menys de 5 anys.  

 Canvi de la font  d'aigua.  

 Col·locació de bancs  i papereres. 
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Parc Lepanto (parc especialitzat i adequat per a xiquets majors de 5 anys):  
 Tancament  perimetral del parc. 

 Substitució del tancat del transformador elèctric. 

 Integració dels contenidors de fem orgànic. 

 Instal·lació d'una font per a beure.  

 Col·locació de jocs per a xiquets de més de 5 anys. 

 Renovació de bancs i papereres. 

 Emplaçació de taules de picnic. 

 Restauració del reg per asperció. 

 Millora de la xarxa del claveregam. 
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