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•ha concretat el curs de danses populars per a xiquets i xiquetes per al mes de juliol. 

La Regidoria de Festes i Tradicions                               JOSE VICEDO 

•ha fet les gestions per a la contractació de diversos actes per a la processó del dia 14 

d'agost. 
 

 

 

•ha realitzat el seguiment de les obres dels parcs del Parc San Vicent i del Parc de 

Lepanto. 

La Regidoria d'Urbanisme                                               ISABEL BORRÀS 

•ha fet la gestió de la col·locació de les baranes de protecció per al pavelló municipal. 

•ha seguit la gestió de la neteja dels solars bruts. 

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

•ha fet la gestió de contractació per a la construcció i montatge d'una pèrgola al Parc 

dels Cavallets.  

•ha portat a terme la gestió de les obres de filtracions del carrer Oliveres. 

•ha preparat les memòries de valoració del Pla Provincial d'Obres i Serveis. 

•ha fet la inspecció i la reparaació de deficiències del transformador de la piscina 

municipal. 

•ha treballat en la posada a punt de les piscines municipals. 

•ha començat l'estudi de pressupostos per a la substitució del vallat exterior de les 

piscines. 

•ha preparat el PCAP per a la licitació de la renovació dels lavabos del CEIP Fèlix 

Olmos. 
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•ha preparat la documentació necessària per a l'empresa que ha de fer els tractaments 

contra la mosca negra i el mosquit tigre. 

La Regidoria de Medi Ambient                                   ISABEL BORRÀS 

•ha assistit a la comisió de control amb ACCIONA. 

•ha assistit a la reunió d'alcaldes i regidors de medi ambient (Sueca) per consensuar la 

resposta al conveni d'aigua entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Favara. 

•ha iniciat les actuacions per al requeriment per part de la Confederació sobre els vertits 

a la sèquia de les empreses del polígon industrial. 
 

 

•ha traslladat al Ministeri de Foment l'informe de l'estat dels camins rurals a causa de les 

obres de l'A-38. 

La Regidoria d' Agricultura                                         ISABEL BORRÀS 

 

 

•ha acompanyat els alumnes de Favara que cursen 4t d' ESO i 2n de Batxillerat a l'IES 

Llopis Marí de Cullera en la seua graduació. 

La Regidoria de Cultura I Educació                                     ISABEL MORATÓ 

 

 

 

•ha organitzat la Xerrada del càncer de mama, còlon i pulmó. 

La Regidoria de Sanitat                                                   JUANJO MILVAQUES 

•ha promogut el desenvolupament de la «Setmana sense fum». 

 

 

•ha fet el seguiment de les peticions d'ajuda econòmica i social en el Serveis Socials 

Municipals. 

La Regidoria de Benestar Social                                    JUANJO MILVAQUES 
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• 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 assistit al Plenari de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. 
 

  

• 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 fet el seguiment d'aprenentatge dels alumnes en pràctiques a l'Ajuntament . 
 

 

 

• 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 implementat la documentació necessària i ha redactat alguns dels projectes 

per a la petició de les diferents subvencions demanades. 
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• ha acompanyat els alumnes de Favara que cursen 4t d'ESO i 2n de Batxillerat a 

l'IES Llopis Marí de Cullera en la seua graduació. 

• ha iniciat l'actuació organitzativa i administrativa per a la matrícula de l'escola 

d'estiu. 

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

municipal. 

• ha portat a terme la gestió documentativa per a la concessió demonial de 

l'explotació de Les Piscines de Sant Llorenç. 

• ha realitzat tota la gestió administrativa per a la remunicipalització de l'Escola 

Infantil. 

• ha fet el seguiment i el control de l'ús del transport a l'ambulatori de Sueca. 

• ha redactat tots els documents i formularis necessaris per a la matrícula de 

l'Escola Municipal. 

• ha realitzat l'estudi econòmic comparatiu per a l'estalvi del cost actual de la xarxa 

de fotocopiadores de l'Ajuntament. 
 

 

Assistències a reunions, plenaris i actes 

• reunió d'alcaldes amb la Diputada d'Assessorament municipal (Fortaleny). 

• reunió amb la Cap d’Àrea de Subvencions del Patronat de Turisme (València). 

• plenari de la Mancomunitat de la Ribera Baixa (Sueca). 

• reunió d'alcaldes amb el Diputat de subvencions europees (Fortaleny). 

• reunió amb el Cap d'àrea de Gestió Tributària (València). 

• dinar del concurs de paella (Cullera). 

• plenari de la Mancomunitat d'Albalat-Polinyà (Albalat). 

• reunió d'alcaldes amb la Directora General del SERVEF (Polinyà). 

• reunió amb la Directora del Gerisan (Favara). 
 

 

Oro Azorín Canet 
ALCALDIA 
AJUNTAMENT DE FAVARA 
 

Favara, 31de maig de 2016 


