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DESEMBRE  2016 
 

 
 

• tasques pròpies de les Regidories 

La Regidoria d' Educació i Cultura                                       ISABEL MORATÓ 

 
 

• tasques pròpies de les Regidories 

La Regidoria de Serveis Municipals   i Patrimoni                  RAFA GISBERT 

 
 
La Regidoria de Benestar social, Joventut i Sanitat    JUANJO MILVAQUES

• tasques pròpies de la Regidories 

   

 
 

• ha organitzat la cavalcada de Reis. 

La Regidoria de Festes i Tradicions                                          JOSE VICEDO 

• ha preparat les activitats per a la celebració de la festa de Sant Antoni 
 
 

• s'ha reunit amb els responsables dels clubs esportius per consensuar els 
convenis de col·laboració. 

La Regidoria d’Esport                                                                 JOSE VICEDO 

 
 

• ha portat l'execució de la II Recollida solidària de joguets. 

La Regidoria de Medi Ambient                                              ISABEL BORRÀS 

• ha fet tota la gestió per a les actuacions del dia de l'arbre. 

• ha preparat la documentació  per al canvi de contenidors trencats. 
 

 

• ha portat les actuacions adherents al Projecte IFS 2016: «Projecte del 
Parc de les Oliveres i Projecte del Parc Ausiàs March». 

La Regidoria d'Urbanisme                                                     ISABEL BORRÀS 

• ha fet el seguiment de la redacció i del projecte «Pla s'accessibilitat de 
voreres fase 1» 

• ha fet les gestions en la redacció i per al projecte «Integració dels 
contenidors als parcs municipals». 
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La Regidoria d’Agricultura                                                   ISABEL BORRÀS 

• ha redactat la nova  sol·licitud de peticions d'indemnització per a Delegació 

de Govern i per a Conselleria d'Agricultura per declarar el terme de Favara 

zona afectada greument per una emergència de protecció civil. 

• ha realitzat la modificació de l'Ordenança d'Usos i i Costums del Medi Rural 

de Favara. 

• ha gestionat l'informe sobre els danys causats per les fortes pluges del mes 

de desembre. 

• ha redactat les Bases Reguladores del Banc de Terres a Favara. 
 
 
 

• ha organitzat l'exposició de quadres de l'associació de “l’Art de la Vall”. 

La Regidoria de Turisme                                                   M. JOSÉ MALONDA 

• ha actualitzat la informació de la icona de Turisme Favara-Info. 

• ha gestionat la documentació necessària per a la pàrticipació de Favara el 

5 de febrer en la Ruta entre Comarques. 

 
 
 

• s'ha encarregat de la venda de la loteria del càncer.  

La Regidoria d'Igualtat                                                     M. JOSÉ MALONDA 

• ha començat a concertar les actuacions per a la Setmana de la dona.  

• ha iniciat les actuacions per organitzar la I Ruta solidària contra el càncer. 
 
 
 

• ha donat compte de la gestió municipal mitjançant l'aplicació mòbil 

La Regidoria de Transparència                                                      ORO AZORÍN 

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, resolucions 

d'alcaldia, convenis, facturació ...) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8tNYXjD1z6E&feature=youtu.be�
http://www.ajuntamentfavara.es/�
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• ha finalitzat la gestió de la Borsa social 2017. 

Regidoria d'Ocupació                                                                 ORO AZORÍN 

• ha portat l'organització de les treballadores del Salari Jove. 
 
  

• ha portat la gestió per tenir un ADL, Agència de Desenvolupament Local, 

a Favara des del Consorci de la Ribera. 

Regidoria de Formació                                                                ORO AZORÍN 

 
 

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

Alcaldia                                                                                          ORO AZORÍN  

• ha fet tota la gestió adherent al càrrec de Presidenta de la Comunitat 
d'Usuaris de la Ribera del Xúquer. 

• ha portat la supervisió de les actvitats de la ludoteca-biblioteca. 

• ha fet l'estudi comparatiu de les assegurances del parc mòbil municipal. 

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

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

• ha controlat la gestió i les necessitats de l'Escola Infantil Municipal. 
 
 
 
ASSISTÈNCIES A REUNIONS, ACTES I REPRESENTACIÓ DE CÀRREC 

• convocatòria del Consell de la FVMP (Federació Valenciana de Municipis 
i Provincies) a Sagunt. 

• reunió amb el Director General d'Agricultura a València 

• plenari de la Mancomunitat de la Ribera Baixa a Sueca. 

• reunió d'alcaldes de la Ribera Baixa a Sueca. 
 
 
 
Oro Azorín 
Alcaldia  
AJUNTAMENT DE FAVARA 
 
Favara, 31 de desembre de 2016 
 


