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INFORME D’ALCALDIA DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 

Abril  2016 
 

 

 

      

•ha portat a terme l'execució de la vorera I la tanca de l'escola Fèlix Olmos. 

La Regidoria d'Urbanisme. ISABEL BORRÀS 

•ha portat a terme l'execució de la vorera de Sant Cristòfol/ Verge del Castell I 

carrer de La Mar. 

•ha fet tota la gestió de la renovació de la canonada d'aigua potable al tram de 

vorera nou de la N- 332. 

•ha realitzat el tancament de projecte per iniciar l'obra IFS (Inversions 

Finacerament Sostenibles), al 100% finançades per la Diputació de València, per 

a la reforma i adequació del Parc San Vicent, i del Parc de Lepanto. 

•ha fet l'estudi econòmic comparatiu de les baranes de protecció per al pavelló. 

•ha portat la gestió de les últimes reformes necessàries en el Bar de la Cacu 

(rampa, pintura,…). 

•ha portat a terme la gestió de la comunicació de sanció per incumpliment de 

neteja d'alguns solars. 

•ha fet la gestió de compra d'una nova parada d'autobús. 

•ha portat a terme algunes de les gestions per a l'apertura de la ludoteca (neteja, 

canvi de prestatgeries, adequació de l'aula, revisió de seguretat, reparacions, 

compra de material educatiu, decoraiu i dels estors). 

•ha fet la gestió documentativa i d'estudi per exigir la reparació  dels desperfectes 

sobrevinguts al Trinquet a l'empresa constructora. 

•ha redactat les Bases Reguladores del nou Registre de Licitadors Municipals. 

•ha comprat el material i ha construït el pòdium de fusta per al II Trail de Favara. 
 

 

 



 

 
 

N.I.F.: P-4612500-A                                            PLAÇA SANT ANTONI Nº 1 
TEL: 96 176 90 02                                                                                       www.favara.es      46614 – FAVARA 
FAX: 96 176 94 27                                VALENCIA 
E-MAIL: favara@gva.es  

 

•ha realitzat l'edició del fullet "Ruta dels Arbres" de Favara, per a l'escola Fèlix 

Olmos. 

La Regidoria de Medi Ambient. ISABEL BORRÀS 

•ha iniciat la proposta de l'eliminació del glifosat en manteniment de Parcs i 

Jardins. 

•ha assistit a totes les reunions amb Acciona Aguas per a la confecció de 

l'expedient d'augment de tarifa a causa de la compra d'aigua a la potabilitzadora 

d'Alzira. 

•ha assistit a la Jornada informativa i presentació al Consorci de la Ribera del 

tractament a realitzar als municipis contra el mosquit tigre i la mosca negra. 

(Alzira). 

•ha assistit al Plenari de la Comunitat d'Usuaris de la Ribera.  (Villanova de 

Castelló). 

 
 

•ha redactat les bases del Banc de terres municipals. 

La Regidoria d' Agricultura. ISABEL BORRÀS 

•ha facilitat la informació als agricultors sobre les ajudes de la PAC. 
 

 

•ha tancat amb els festers de 2016 les diferents actuacions per a la setmana de 

festes municipals. 

La Regidoria de Festes i Tradicions.   JOSE VICEDO 

•ha realitzat l'estudi comparatiu de preus I qualitats per fer la contractació dels 

llums per a la setmana de festes municipals. 

•s'ha reunit amb la Comissió de festers de Sant Cristòfol per preparar la festa dels 

dies 8 i 9 d'agost. 

•ha fet les gestions necessàries per a l'estudi del disseny del llibret de festes 

2016. 

•ha preparat les actuacions per promoure un curs de danses tradicionals per als 

xiquets i xiquetes del poble. 
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•ha col·laborat en algunes gestions per a l'opertura de la ludoteca (penjada de 

quadres I estors, muntatge de mobiliari). 

 
 

•ha portat a terme l'execució de les diferents actuacions de la I Setmana Cultural. 

La Regidoria d' Educació i Cultura.  ISABEL MORATÓ 

•ha assistit al lliurament de premis d'excel·lència (València) amb els alumnes de 

l'escola Fèlix Olmos. 
 

 

•ha organitzat la Xarrada sobre el càncer de pit. 

La Regidoria de Sanitat.  JUANJO MILVAQUES 

 

 

• ha signat el conveni de col·laboració amb AFACU. 

La Regidoria de Benestar Social.  JUANJO MILVAQUES 

 

 

•ha organitzat i ha portat a terme l'execució del «

La Regidoria d’Esport.  EMILI LLEDÓ 

II Trail a Favara.» 

•ha portat a terme la Celebració de la «Marxa senderista al Pic de la Mola». 

•ha fet les gestions per a la instal·lació de canviadors per a bebés als lavabos del 

Pavelló Cobert. 

•ha fet el seguiment de la reparació dels desperfectes del Trinquet Municipal i la 

conseqüent organització de les partides de pilota valenciana al carrer Lepanto. 

•ha gestionat la col·locació del panell informatiu exterior al Pavelló Cobert. 

•ha gestionat i ha redactat els projectes per a les subvencions de promoció 

esportiva de la Diputació. 

•ha redactat el nou Reglament de les Instal·lacions Esportives. 
 

 

 

http://www.ajuntamentfavara.es/3_arees/esports/2016/1_trail_abril-16/2_trail_favara_2016.htm�
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•ha organitzat el punt solidari i d'igualtat en el II Trail de Favara. 

La Regidoria d'Igualtat.  EMILI LLEDÓ 

 

 

• ha gestionat la Borsa social, la Borsa d'autònoms agrícoles i la Borsa de 

monitors de temsp lliure.  

La Regidoria d' Ocupació.  RAFA GISBERT   i   ORO AZORÍN 

 

 

• 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. 

La Regidoria de Serveis Municipals.  RAFA GISBERT 

• ha  organitzat l'ús de la Casa de la Cultura. 

• ha organitzat la Presentació de l' aplicació per a mòbils FAVARA info 
 

  

• ha respost a totes les necessitats dels nostres majors. 

La Regidoria de Majors.  RAFA GISBERT  

 

 

• 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. 

 La Regidoria de Formació.  ORO AZORÍN 

• ha dissenyat l'itinerari d'activitats de formació dels alumnes en pràctiques a 

l'Ajuntament i ha fet el seguiment d'aprenentatge. 

• ha preparat la documentació necessària i informativa per a la petició del 

Programa de Pràctiques Universitàries de la Diputació a l'Ajuntament de 

Favara. 
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• ha atés totes les gestions administratives necessàries per al funcionament i 

l’organització municipal. 

Alcaldia. ORO AZORÍN 

• ha donat resposta a les entrades de registres del veïnat així com de les seues 

necessitats. 

• ha redactat el protocol de seguiment per al monitor/a de la ludoteca i 

biblioteca. 

• ha iniciat els tràmits per traure l'Ajuntament de Favara de l'ASNEF. 

• ha portat a terme la gestió per a l'assegurança  de totes les instal·lacions i 

immobles municipals. 

• ha portat a terme l'execució algunes de les gestions per a l'apertura de la 

ludoteca i la biblioteca (pintura, armariat, neteja, monitors, reparació 

d'ordinadors, dia de portes obertes) 

• ha redactat l'ordenança d'ús i convivència de la ludoteca-biblioteca. 

• ha implementat la documentació necessària i ha redactat alguns dels  

projectes per a la petició de les diferents subvencions demanades: Activitats 

per a la dona, Trobada de Boixets, Aplicació per al  mòbil (App), Activitats per 

als nostres majors, Senyalització de sendes, Millora de l'enllumenat (IVACE). 

• ha fet totes les gestions per al canvi de titularitat de les cotxeres de Xest que 

són de propietat municipal. 

• ha tancat les últimes gestions econòmiques i d'organització de l'escola de 

Pasqua. 

• ha col·laborat en el Portal de Transparència i en el seguiment de la Web 

municipal. 

• ha redactat i ha enviat un informe de queixes del veïnat de Favara sobre 

l'atenció mèdica de l' ambulatori de Favara al Comissionat de l'Hospital de la 

Ribera. 

• ha portat a terme tota la gestió documentativa per a la signatura del contracte 

del Bar de la Casa de la Cultura. 

• ha encetat l'estudi de viabilitat de la municipalització de l'escola infantil. 

• ha realitzat les últimes gestions documentatives necessàries per  a la signatura 

del conveni per al transport al centre mèdic de Sueca. 
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• ha redactat el full de seguiment i el document del servei de transport del veïnat 

de Favara amb taxi. 
 

 

Assistències a reunions: 

• ha assistit a la reunió de la Comunitat d'usuaris del Xúquer (Villanova de 

Castelló). 

• ha assistit a la signatura del Pacte d'alcaldes per una financiació justa. 

(València)  

• ha assistit a la Jornada de «Municipis que rescaten persones» per a conéixer 

les noves polítiques d'igualtat i inclusió. (València) 
 

 

Alcaldia 
AJUNTAMENT DE FAVARA 
 

 
 
 

Favara, 30 d'abril de 2016 


