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Octubre  2016 
 

 
 

• tasques pròpies de la Regidoria 
La Regidoria d'Educació i Cultura                                       ISABEL MORATÓ 

 

• tasques pròpies de la Regidoria 
La Regidoria de Serveis Municipals                                        RAFA GISBERT 

 

• tasques pròpies de la Regidoria 
La Regidoria de Majors                                                             RAFA GISBERT  

 

• tasques pròpies de la Regidoria 
La Regidoria de Benestar social i Sanitat                     JUANJO MILVAQUES 

 

• tasques pròpies de la Regidoria 
La Regidoria de Patrimoni                                                        RAFA GISBERT 

 

• ha organitzat l'esmorzar  popular i l'ofrena del 9 d'octubre. 
La Regidoria de Festes i Tradicions                                          JOSÉ VICEDO 

• ha portat a terme l'execució de les activitats i les actuacions de la Festa de Sant 
Francesc. 
• ha organitzat i portat l'execució de la Festa de la Nit d'Ànimes. 
• ha començat a gestionar la contractació de les orquestres per a les Festes 2017. 

 

• ha redactat la memòria per justificar les subvencions d'esport de la Diputació de 
València. 

La Regidoria d’Esport                                                                 JOSÉ VICEDO 

• ha organitzat amb Ludus esport les activitats extraescolars per al curs 2016-17. 
• ha preparat les gestions per a l'Homenatge d'Emili Lledó per al dia 24 de 
novembre. 
• s'ha reunit amb els responsables dels clubs esportius per repassar els convenis de 
col·laboració i per explicar-los algunes propostes de la Regidoria. 
• ha assistit a la clausura del circuit de l'Albufera en representació de la participació 
del poble de Favara. 

 
 

• ha supervisat les incidències i les conclusions de l'efectivitat positiva de les 
actuacions contra el mosquit tigre des del Consorci. 

La Regidoria de Medi Ambient                                              ISABEL BORRÀS 
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• ha dissenyat la reubicació de 13 punts complets  de reciclatge. 
• ha fet l'estudi d'ordenació i d'ubicació dels contenidors d'orgànica. 
• ha col·laborat en el dia contra el càncer de mama. 

 
 

• ha portat la tramitació del Projecte IFS 2016: «Projecte del Parc de les Oliveres i 
Projecte del Parc Ausiàs March». 

La Regidoria d'Urbanisme                                                     ISABEL BORRÀS 

• ha portat la gestió del pressupost destinat a diverses actuacions de millora 
urbanística dins de la modificació de crèdit del romanent de tresoreria. 
• ha ajudat en les gestions de la instal·lació elèctrica necessària per a poder ubicar el 
Mercat Medieval. 
• ha fet l'estudi in situ per a la determinacíó de la ubicació de les rampes per  a 
facilitar la mobilitat a les persones discapacitades. 
• ha encetat la gestió per a l'anàlisi i la reparació dels desperfectes en els CEIP Fèlix 
Olmos. 
• ha fet la gestió de la compra de les valles fixades per a la Plaça de la Cultura i del 
mercat 

 
 

• ha portat la gestió de l'expedient dels permís de la crema de l'arròs. 
La Regidoria d’Agricultura                                                   ISABEL BORRÀS 

• ha redactat la sol·licitud per a la declaració de zona catastròfica. 
 
 

• ha col·laborat en l'exposició de pintures de Vicent Jarque. 
La Regidoria de Turisme                                                   M. JOSÉ MALONDA 

• ha redactat la memòria justificativa per a la subvenció  de Turisme per a l'aplicació 
de FAVARA-INFO. 

• ha portat a terme la realització del taller «Jaume I» en la festivitat del 9 d'octubre. 
• ha organitzat el Mercat Tradicional Valencià per als dies 12 i 13 de novembre. 
• ha organitzat la XI Trobada de Boixets. 
• ha redactat la memòria justificativa per a la subvenció de Turisme per a la Trobada 

de Boixets. 
• ha fer tota la gestió per al Mercat Medieval en la festa de Sant Francesc. 

 

• ha realitzat la gestió dels contenidors rosa en favor del càncer de mama. 
La Regidoria d'Igualtat                                                     M. JOSÉ MALONDA 

• ha portat a terme el diumenge 23 el dia solidari contra el càncer de mama. 
• ha realitzat tota la tasca de compra i impressió dels detalls venuts per recaptar 

diners per a la investigació contra el càncer. 

https://www.youtube.com/watch?v=8tNYXjD1z6E�
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• ha col·laborat en la redacció de la moció conjunta entre els 14 pobles del partit 
judical de Sueca contra la violència de gènere. 

• ha organitzat totes les activitats per a la II Setmana de Lluita contra la Violència de 
Gènere. 

• ha assistit a la reunió convocada pel Magistrat per als 14 pobles que pertanyen al 
jutjat de Sueca per a treballar conjuntament un pla d'igualtat i per aconseguir un 
nou Punt d'Encontre Familiar a Sueca. 

• ha iniciat la preparació del tríptic per a l'acte conjunt del dia 17 de tots els pobles 
del partit judicial de Sueca. 

 

• 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, contractes menors, resolucions, convenis, facturació ...). 

 

• ha finalitzat la redacció de l'ordenança de Participació Ciutadana de Favara. 
La Regidoria de Participació Ciutadana                                     ORO AZORÍN 

• ha col·laborat en l'exposició de pintures de Vicent Jarque. 
• ha organitzat i ha portat l'execució del II Concurs de parxís en la celebració del 9 

d'octubre. 
• ha col·laborat en la festa de la nit d'ànimes. 
• ha col·laborat en el dia de lluita contra el càncer. 

 
 

• ha iniciat el tràmit per a la concessió de dos cursos de formació en el poble. 
Regidoria de Formació                                                                ORO AZORÍN 

 

• ha redactat les bases de la Borsa de monitors de temps lliure per als anys 2017 i 
2018. 

Regidoria d'Ocupació                                                                  ORO AZORÍN 

 

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

• ha portat endavant l'inici i la supervisió de les activitats de la ludoteca-biblioteca. 
• ha redactat el recurs contra el Síndic de Greuges . 
• ha revisat la morositat en el lliurament dels bonos de material i dels llibres i tàblets. 
• ha redactat la carta d'agraïment al Tinent Comandant pel rescat efectuat per tres 

efectius de la guàrdia civil. 

https://www.youtube.com/watch?v=8tNYXjD1z6E�
http://www.ajuntamentfavara.es/�
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• ha portat a terme el control d'actualització dels pagaments de les cotxeres de Xest 
de titularitat municipal. 

• ha redactat una reclamació a la Direcció General de l'Aigua amb motiu del mal gust 
i de l'elevat índex de sulfats. 

• ha redactat totes les notícies i bans dels actes i assistències del càrrec d'alcaldia. 
• ha fet la supervició de totes les subvencions en termini de petició i de justificació. 
• ha portat endavant la gestió de la borsa del policia local per cobrir la vacant. 
• ha fet el calendari escolar 2016-17 de l'Escola Infantil Municipal. 
• ha controlat la planificació de la PGA de l'Escola Infantil Municipal. 
• ha portat la subsanació de totes les incidències i les necessitats de l'Escola Infantil 

Municipal. 
• ha treballat en el nou Plec de condicions per a la neteja dels edificis municipals. 
• ha redactat la documentació per a l'expedient de liquidació del cànon de l'aigua del 

2016. 
 

• ha assitit a la reunió convocada pel Magistrat del jutjat de Sueca als 14 pobles que 
pertanyen per a treballar conjuntament un pla d'igualtat i per aconseguir un nou 
Punt d'Encontre Familiar a Sueca (Cullera). 

ASSISTÈNCIES A ACTES, REUNIONS I REPRESENTACIÓ DE CÀRREC 

• ha assitit a la reunió amb els pares i mares de l'Escola Infantil (Favara). 
• s'ha reunit amb la Directora del Gerisan (Favara). 
• s'ha reunit amb els nous gerents del Gerisan (Favara). 
• ha assistit a l'acte commemoratiu de la Guàrdia Civil en representació del poble 

com a càrrec polític (Cullera). 
• s'ha reunit amb els alcaldes i les alcaldesses per a consensuar un pla d'actuació amb 

el tema del pagament de la potabilitzadora (Sueca). 
• s'ha reunit amb el President de la finca en la qual l'Ajuntament té en propietat 500 

metres de cotxeres (Xest). 
• ha assistit a l'acte convocat per la Consellera d'Habitatge per traslladar-li el 

problema del transport a Alzira i a Sueca i de la comarcal CV-510 al seu pas per 
Favara (Alzira). 

• ha assistit al plenari de la Mancomunitat de la Ribera Baixa per treballar 
conjuntament entre les comarques en diferents projectes. 

• s'ha reunit amb el Director General d'Agricultura per traslladar-li la problemàtica en 
què estan els llauradors com a conseqüència de la pedregada del 23 de setembre. 

• ha assistit al berenar de l'Associació d'Amics i jubilats. 

 
Oro Azorín 
Alcaldia  
AJUNTAMENT DE FAVARA 
Favara, 31 d'octubre de 2016 


