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Des del 13 de juny que el nou Equip de Govern ha pres possessió en l‘Ajuntament 

no ha parat de treballar pel seu poble.  

La primera de les tasques ha estat l’organització de les festes municipals. José 

Vicedo, regidor de festes, ha fet un gran esforç amb poc de temps que  per poder 

fer totes les contractacions necessàries i les programacions d’events perquè estes 

festes del mes d’agost foren del gust de tot el veïnat, des dels més xicotets fins als 

nostres majors. 

De la mateixa manera, Emili Lledó, regidor d’esport i hisenda no ha parat 

d’organitzar i col·laborar en tots els actes esportius que des del mes de juliol han 

tingut lloc al nostre poble: futbel 24 hores, volta a peu a Favara, gimcana ciclista, 

campionat de natació a les piscines municipals, festa aquàtica d’acomiadament de 

l’estiu, pujada nocturna a la caseta del guarda, carrera ciclista.  

Per altra part, la regidora de cultura i educació, Isabel Morató ha fet un treball 

excepcional amb la tramitació de la gratuïtat de llibres per a tots els nostres xiquets i 

xiquetes  de l’escola Fèlix Olmos de Favara, així com per a l’abonament per a 

material escolar per als alumnes d’Educació de secundària, Batxillerat i F. 

professional.  

Necessària ha sigut la reunió amb el coordinador d’infermeria de l’Hospital de la 

Ribera que ha tingut el regidor de sanitat, Juanjo Milvaques, per exigir-li un major 

servei mèdic, un augment considerat d’hores de pediatria per als nostres menudets  

i els cursos i l’atenció a la preparació al part.   

Pel que fa a serveis municipals, el Tinent d’alcalde, Rafael Gisbert, ha portat a terme 

la neteja de camins rurals municipals, parcs infantils, jardins i sèquies, així com 

també el manteniment efectiu dels carrers de la població. En estos moments treballa 
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en la revisió de l’estat de conservació dels edificis municipals per millorar i ampliar 

la seua utilització.  

La regidora d’urbanisme, medi ambient i agricultura, Isabel Borràs, ha revisat la 

donació de material per a la mosca dels nostres llauradors, ha presentat un recurs 

de reposició per evitar el pagament imposat per sufragar les infraestructures de la 

potabilitzadora  i està treballant en l’exigència de la construcció de la rodona en la 

nacional 332.   

La trànsparència de la gestió municipal de la qual és responsable Oro Azorín, 

comença a ser efectiva en la nostra página Web on es pot trobar tota la 

documentació municipal, l’agenda d’actes, les subvencions, els contractes, en 

definitiva tot el dia a dia de l’Ajuntament de Favara.  

Tot un treball d’equip que arranca ara en setembre perquè  pràcticament els dos 

mesos d’ estiu moltes administracions no han estat operatives i moltíssimes gestions 

s’han quedat per tirar endavant.  

 

 

Amb tot, este Equip de Govern enceta el curs escolar amb els llibres gratuïts i el 

poble més net, objectius prioritaris en els programes electorals del dos partits que 

ho conformen.   

 

Equip de Govern 

Ajuntament de Favara 
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