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INFORME D’ALCALDIA DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 

Juliol  2016 

 
 

• ha fet totes les gestions per a la compra de llibres per als alumnes del CEIP Fèlix 
Olmos. 

La Regidoria d'Educació i Cultura                                       ISABEL MORATÓ 

• ha gestionat el bono escolar per al curs 2016-17. 

 
 

• ha portat a terme totes les últimes gestions per a la setmana de festes.  
La Regidoria de Festes i Tradicions                                          JOSE VICEDO 

 
 

• ha organitzat tots els esdeveniments esportius realitzats en la setmana esportiva. 
La Regidoria d’Esport                                                                 JOSE VICEDO 

 
 

• ha dut endavant el control de les instal·lacions del mobiliari urbà en els Parcs. 
La Regidoria d'Urbanisme                                                     ISABEL BORRÀS 

• ha tancat el reglament General de Licitadors. 
• ha iniciat l’expedient administratiu del Pla de Camins i Vials. 
• ha fet la revisió  de les obres de la reforma dels banys del CEIP Fèlix Olmos 
• ha fet la supervisió de les llicències d'activitat en estudi. 

 
 

• s’ha encarregat de la gestió administrativa per a la reparació dels camins agrícoles 
del terme municipal. 

La Regidoria d’Agricultura                                                       ISABEL BORRÀS 

• ha gestionat el repartiment del producte per a la mosca als veïns. 

 
 

• donació de compte referent a transparència de la gestió municipal mitjjançant 
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, contractes menors, 
resolucions, convenis, facturació ...) 

https://www.youtube.com/watch?v=8tNYXjD1z6E&feature=youtu.be�
http://www.ajuntamentfavara.es/�
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• ha col·laborat en el seguiment i el control de l'escola d'estiu. 
La Regidoria de Turisme                                                   M. JOSÉ MALONDA 

• ha gestionat els tràmits administratius i logístics per a la participació de l'escola 
d'estiu en les «Jornades mediambientals» de la Diputació de València. 

• ha acompanyat els xiquets i les xiquetes de l'escola d'estiu a les «Jornades 
mediambientals» a la platja de Tavernes. 

• ha preparat el material turístic digital referent a Favara per a la guia  turística 
online de la FVMP. 

• ha iniciat l'estudi pertinent per a la contractació dels tallers d'oficis antics per al 
cap de setmana de la Trobada dels boixets. 

• s'ha reunit amb l'ADL de la Mancomunitat de la R. Baixa per conéixer el Pla de 
Formació que es pot implantar a Favara per al veïnat 

 
 

• ha iniciat la redacció del protocol d'itinerari i seguiment de les enquestes  
participatives al poble de Favara. 

La Regidoria de Participació Ciutadana                                     ORO AZORÍN 

 
 

• ha supervisat i realitzat totes les tramitacions administratives per a la Subvenció 
del mosquit tigre donada per la Diputació. 

La Regidoria de Medi Ambient                                                 ISABEL BORRÀS 

• ha redactat la petició del no-pagament de les infraestructures de l’ETAP per al seu 
enviament a tots els Grups Parlamentaris. 

• ha fet el seguiment de totes les accions administratives sobre tarifes  de l’empresa 
ACCIONA. 

 
 

• ha gestionat la Borsa social, la Borsa d'autònoms agrícoles, la Borsa de monitors 
de temps lliure, la Dipu et beca. 

La Regidoria d'Ocupació                                  RAFA GISBERT i ORO AZORÍN 

 
 

• ha fet la gestió de la neteja del poble i del tots els parcs infantils  i jardins així com 
també del manteniment efectiu dels carrers de la població. 

La Regidoria de Serveis Municipals                                        RAFA GISBERT  

• ha  organitzat la neteja de camins del poble. 
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• 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. 

 Regidoria de Formació                                                                ORO AZORÍN 

• s'ha reunit amb l'ADL de la Mancomunitat de la R. Baixa per conéixer el Pla de 
Formació que es pot implantar a Favara per al veïnat. 

 
 

• ha atés totes les gestions administratives necessàries per al funcionament i 
l’organització municipal. 

Alcaldia (1 – 12 de juliol)                                                             ORO AZORÍN  

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

• ha portat endavant la gestió i la supervisió de l’escola d’estiu 2016. 
• ha redactat el reglament intern de funcionament de l’ escola municipal. 
• ha fet la gestió i l’estudi comparatiu per a l’actualització dels ordinadors 

municipals a windows 10. 

 
 

• ha atés totes les gestions administratives necessàries per al funcionament i 
l’organització municipal. 

Alcaldia (13 – 31 de juliol)                                                  RAFA GISBERT  

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

• ha supervisat la petició de les subvencions de la Diputació. 
• ha col·laborat en la redacció de les bases de les Borses de Mestre Infantil, 

d’Educador Infantil i de Psicopedagog. 

 
 
 
 
 
Oro Azorín 
AJUNTAMENT DE FAVARA 
 
Favara, 31 de juliol de 2016 


