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INFORME D’ALCALDIA DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 

Juny  2016 
 

 

•ha portat endavant la contractació de la neteja i reparació de les piscines 

municipals per a la seua posada en marxa el 25 de juny. 

La Regidoria d'Urbanisme                                                     ISABEL BORRÀS 

•ha fet totes les gestions d'estudi i de contractació per a la substitució de la tanca 

perimetral de les piscines de Sant Llorenç per seguetat vial. 

•s'ha reunit amb el Diputat  de València d'Área de carreteres, Pablo Seguí, per 

comunicar-li la problemàtica de Favara a conseqüència de la CV-510, ctra. Alzira-

Favara. 

•ha acompanyat els tècnics de la Diputació al tram més perillós de la CV-510 al 

seu pas per Favara per explicar-los in situ la problemàtica I una possible solució. 
 

 

•ha fet el seguiment de les actuacions comarcals sobre el mosquit tigre. 

La Regidoria de Medi Ambient                                              ISABEL BORRÀS 

•ha supervisat l'ordenança de la pujada de tarifes d'aigua potable, com a 

conseqüència del pagament de l'aigua de la potabilitzadora de la Garrofera. 

•ha assistit a les 4 reunions (Favara, Sueca, Cullera, Favara) amb els 13 pobles 

que formen part de la Comunitat d'Usuaris de la Ribera del Xúquer, per defensar 

el interessos dels Ajuntaments davant els regants després de la modificació 

cojuntural de l'autorització d'ús de l'aigua. 

•ha assistit al Plenari de la Comunitat d'usuaris de la Ribera del Xúquer (Sueca). 

•ha assistit al Plenari del Consorci de Residus Ribera - Valldigna (Guadasssuar). 

 
 

•ha fet l'estudi del deteriorament dels camins agrícoles per determinar-ne el grau I 

per poder iniciar les gestions de les reparacions.  

La Regidoria d'Agricultura                                                   ISABEL BORRÀS 
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•ha iniciat la gestió dels llibres del 2n cicle d'infantil per a la tramitació de la seua 

gratuïtat. 

La Regidoria d'Educació                                                      ISABEL MORATÓ 

 

 

•ha realitzat l'encomanda dels trofeus per a les 24 hores de futbet femení, senior, i 

volta a peu. 

La Regidoria d'Esports                                                              JOSE VICEDO 

•ha continuat amb la gestió i l'organització de la Volta a peu de Favara (cartelleria, 

publicitat de locals). 

•ha organitzat junt a  l'empresa Ludus Esport, el plànning i el seguiment de les 

piscines estiu 2016 

•ha posat en marxa els preparatius per a la Cursa Ciclista d'Escoles. 

•ha començat a organitzar el Campionat de Truc per a les Festes del Poble. 
 

 

•ha fet el tríptic informatiu i de seguiment del curs de dances populars que 

s'impartix a l'escola d'estiu. 

La Regidoria de Festes i Tradicions                                          JOSE VICEDO 

 

•s'ha reunit amb l'ADL de la Mancomunitat de la Ribera Baixa per iniciar 

l'expedient de necessitat d'habilitar una aula de formació. 

La Regidoria de Turisme                                                M. JOSÉ MALONDA         

•ha assistit a la Fira Modernista de Carcaixent. 

•ha realitzat el formulari de turisme de la FVMP per estar en la Guia Turística 

online de la Federació Valenciana. 

•ha emplenat la guia de comerços a Favara de la FVMP 

•ha tingut un encontre amb la Diputada de Turisme per presentar-li els seus 

projectes en l'àmbit de turisme a Favara. 
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•s'ha reunit amb la directiva del CEIP Fèlix Olmos per tractar diversos temes 

(manteniment, XarxaLlibre...) 

La Regidoria d'Igualtat                                                     M. JOSÉ MALONDA 

•ha col·laborat en l'organització de l'escola d'estiu 2016. 
 

 

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

de temsp lliure i el Programa CONTRACTA. 

La Regidoria d'Ocupació                             RAFA GISBERT   i   ORO AZORÍN 

•ha col·laborat  en la redacció de les bases de baremació de la   DIPU ET BECA. 

•ha iniciat l'estudi i redacció de les següents borses: 

  1 plaça de psicologia per al CEIP Fèlix Olmos. 

  1 plaça de directora infantil per a l'Escola Municipal de Favara 

 2 - 3 plaça d'educadora infantil per a l'Escola Municipal de Favara. 
 

 

 

•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. 

•s'ha reunit amb el Diputat  de València d'Área de carreteres, Pablo Seguí, per 

comunicar-li la problemàtica de Favara a conseqüència de la CV-510, ctra. Alzira-

Favara. 
 

  

•ha respost a totes les necessitats dels nostres majors. 

La Regidoria de Majors                                                             RAFA GISBERT 

 

 

 



 

 
 

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 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 del «I CURS D'INICIACIÓ A  LA INFORMÀTICA A LA 
LUDOTECA DE FAVARA»  

•s'ha reunit amb l'ADL de la Mancomunitat de la Ribera Baixa per iniciar 

l'expedient de necessitat d'habilitar una aula de formació. 
 

 

•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, convenis, 

facturació...). 
 

 

•ha gestionat les actuacions necessàries per a la primera enquesta participativa al 

poble de Favara sobre el nom del pavelló municipal. 

La Regidoria de Participació Ciutadana                                     ORO AZORÍN 

 

 

•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 elaborat l'ordenança fiscal de l'escoleta infantil de 1r cicle. 

•ha redactat el document d'impugnació al Consell Escolar. 

•ha preparat tota la documentació per demanar l'aula pilot de 2 a 3 anys en el 

CEIP Fèlix Olmos. 

https://www.youtube.com/watch?v=8tNYXjD1z6E&feature=youtu.be�
http://www.ajuntamentfavara.es/�
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•ha iniciat la redacció del RRI de l'escola infantil de 1r  cicle d'infantil. 

•ha redactat l'informe d'inconformitat de les bases reguladores dels PPOS 2016 

en allò que afecta al municipi de Favara. 

•ha realitzat  la gestió i la documentació necessàries per ficar en marxa l'escola 

d'estiu. 

•ha redactat la memòria descriptiva per poder demanar a Conselleria d'Educació 

el permís de la reforma dels lavabos del CEIP  Fèlix Olmos. 

•ha redactat el document de petició del canvi de titularitat de l'escola municipal 

infantil de primer cicle. 
 

Assistències a reunions, actes, juntes, plenaris... 

•junta de la Mancomunitat d'usuaris del Xúquer. 

•encontre amb la directiva del CEIP Fèlix Olmos per tractar diversos temes 

(manteniment, XarxaLlibre…) 

•assitència a la  Fira Modernista de Carcaixent (Carcaixent). 

•reunió amb veïns i veïnes de Favara que han comés actes de vandalisme. 
 

 

 

 

Alcaldia 
AJUNTAMENT DE FAVARA 
 

Favara, 30 de juny de 2016 
 

 


