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La Regidoria d' Educació i Cultura                                       ISABEL MORATÓ 

•    Tasques pròpies de la Regidoria 
 
 

 
La Regidoria de Serveis Municipals                                        RAFA GISBERT 

•    Tasques pròpies de la Regidoria 
 
 

 
La Regidoria de Majors                                                            RAFA GISBERT 

•    Tasques pròpies de la Regidoria 
 

 

 
La Regidoria de Patrimoni                                                        RAFA GISBERT 

•   Tasques pròpies de la Regidoria 
 

 

                   
La Regidoria de Benestar social i Sanitat                     JUANJO MILVAQUES 

•   Tasques pròpies de la Regidoria 
 
 

 
La Regidoria de Festes i Tradicions                                          JOSE VICEDO 

•   Ha preparat les Festa de Reis 
 
 

 
La Regidoria d’Esport                                                                 JOSE VICEDO 

•   Ha coordinat les activitats al pavelló del diferents clubs esportius. 
 
 

 
La Regidoria de Medi Ambient                                              ISABEL BORRÀS 

• Ha supervisat l'Ordenança de Vertits del Polígon Industrial. 

• Ha sol·licitat plantes per al Dia de l'Arbre a la Conselleria d'Agricultura i Medi 
Ambient 

• Ha redactat el document de queixa a l'empresa de recollida de fem pel mal 
estat dels contenidors municipals.  
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La Regidoria d'Urbanisme                                                     ISABEL BORRÀS 

•   Ha portat la gestió de la licitació de l'obra de: "Projecte d'adequació del 
parc de Les Oliveres i del parc Ausiàs March». 

•   Ha dut  la gestió de la licitació de l'obra civil necessària per a la millora de 
la megafonia física-acústica dels bans municipals. 
 
 

 
La Regidoria d’Agricultura                                                   ISABEL BORRÀS 

• ha redactat l'Ordenança d'Usos i Costums del Medi Rural de Favara. 

• ha redactat nova documentació per a la tramitació de zona catastròfica per la 
pedregada. 

 
 

 
La Regidoria de Turisme                                                   M. JOSÉ MALONDA 

•   Ha realitzat l'actualització de la icona de Turisme de l'APP municipal. 

•   Ha organitzat el Mercat Tradicional Valencià.  

•   Ha portat a terme l'organització de la XI Trobada de Boixets.  
 
 

 
La Regidoria d'Igualtat                                                     M. JOSÉ MALONDA 

•   Ha assistit a l'acte per la Igualtat de tots els pobles del partit judicial organitzat 
a Sueca. 

•   Ha portat l'execució de totes les activitats programades per a la «II Setmana 
per la Igualtat». 

•   Ha dut endavant la venda solidària per a l'ajuda al càncer. 
 
 

 
La Regidoria de Transparència                                                    ORO AZORÍN 

•   Ha donat compte de la gestió municipal mitjançant l'aplicació mòbil Favara-info 
(notícies i bans) i la pàgina Web municipal

 

 (notícies, gravacions de plenaris, actes, 
seguiment del pressupost municipal, informes municipals mensuals, obligacions 
reconegudes de pagament, contractes menors, resolucions, convenis, facturació 
...) 

 
 
 
Regidoria d' Ocupació                                                                 ORO AZORÍN 

•   Ha iniciat la redacció de les bases de la Borsa Social 2017 
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•   Ha iniciat l'estudi de les mancances en prevenció de riscos laborals en les 
diferents infraestructures municipals. 
 
 

  
Alcaldia                                                                                          ORO AZORÍN 

• Ha atés les entrades de registres del veïnat així com de les seues necessitats. 

• Ha fet la supervisió de les actititats i les necessitats de la ludoteca-biblioteca. 

• Ha redactat totes les notícies i bans dels actes i assistències del càrrec 
d'alcaldia. 

• Ha fet la supervició de totes les subvencions en termini de petició i de 
justificació. 

• Ha portat la supervisió de totes les incidències i les necessitats de l'Escola 
Infantil Municipal. 

• Ha coordinat la instal·lació de telefonia fixa a l'Ajuntament. 
 
 
 
ASSISTÈNCIES A ACTES, REUNIONS I REPRESENTACIÓ DE CÀRREC 
 
Ha assistit a les següents, reunions, assemblees, plenaris: 

•   Assemblea del Consorci Ribera-Valldigna. 

•   Reunió amb el Secretari autonòmic de Medi ambient. 

•   Assistència als Premis Ciutat d'Alzira. 

•   Reunió amb el Director G. de  Carreteres. 

•   Assistència a l'acte organitzat pel grup «Treballant per la Igualtat». 

•   Reunió amb el coordinador de l¡ambulatori de salut. 

•   Assitència a la convocatòria de la Conselleria de Sanitat. 

•   Assistència a l'assemblea de «Ciutats Valencianes. Ramon Llull». 

•   Reunió a la convocatòria del Director Territorial de la Presidència. 
 

EL MOTIU DE TOTES ESTES ASSISTÈNCIES ESTAN EXPLICADES A LA WEB MUNICIPAL 
 
 
 
Oro Azorín 
Alcaldia  
AJUNTAMENT DE FAVARA 
 
Favara, 30 de novembre de 2016 
 


