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INFORME D’ALCALDIA DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 

AGOST i SETEMBRE  2016 
 

 

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

La Regidoria d'Educació i Cultura                                       ISABEL MORATÓ 

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

•ha organitzat l’exposició de pintures de Vicent Jarque i l’actuació de Dani Miquel. 

•ha preparat la projecció del Documental “La riuada a València”  

 

•ha portat el control i l’organització dels actes de la setmana de festes. 

La Regidoria de Festes i Tradicions                                          JOSE VICEDO 

•ha preparat els actes per a la festa de Sant Francesc. 

•ha organitzat l’esmorzar i l’ofrena floral del 9 d’octubre. 

 

•ha dut a terme tots els esdeveniments esportius realitzats en la setmana 
esportiva. 

La Regidoria d’Esport                                                                 JOSE VICEDO 

•ha revisat els convenis esportius en les diferents associacions. 

•ha redactat la memòria dels actes esportius per a la justificació de la subvenció 
esportiva de la Diputació. 

 

• ha supervisat la finalització d’obra de la reforma dels banys del 
 CEIP Félix Olmos. 

La Regidoria d'Urbanisme                                                     ISABEL BORRÀS 

• ha portat a terme la ubicació i la disposició del mobiliari urbà de la vorera de 
l'escola.  

• ha gestionat l’enderroc dels torradors de Sant Llorenç. 
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• s’ha encarregat del projecte d'activitat de la biblioteca - ludoteca. 

• ha dut la gestió técnica de la reparació de la solera del trinquet 

 

• 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. 

• ha portat a terme la gestió de la neteja de les sèquies del poble 

• ha preparat la documentació i la gestió necessària per a obtindre la base de 
dades de les terres afectades per la pedregada. 

• ha assistit a la reunió a Sueca  del consells agraris de la comarca    
consells agraris de la comarca per tractar el tema de la crema de la palla. 

• ha realitzat la tramitació dels permisos per a la crema de la palla de l’arròs. 

 

•ha donat compte de la gestió municipal mitjançant el portal 

La Regidoria de Transparència                                                    ORO AZORÍN 

Web municipal 
(notícies, gravacions de plenaris, actes, seguiment del pressupost municipal, 
informes municipals mensuals, obligacions reconegudes de pagament, contractes 
menors, resolucions, convenis, facturació ...). 

 

•ha iniciat els tràmits per a la inaguració del pavelló municipal amb el nom d’ Emili 
Lledó. 

La Regidoria de Participació Ciutadana                                     ORO AZORÍN 

 

• 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 

Regidoria de Formació                                                                ORO AZORÍN 

Web de l’Ajuntament. 

• s'ha reunit amb l'ADL de la Mancomunitat de la R. Baixa per confirmar els 
cursos de Formació per impartir a Favara. 

http://www.ajuntamentfavara.es/�
http://www.ajuntamentfavara.es/�
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• ha realitzat la revisió i la correcció de la Normativa de l’Escoleta Municipal.  

• ha fet la gestió del menjador de l’Escola Municipal. 

• s’ha encarregat de les actuacions necessàries de neteja, organització i 
personal per a l’inici de curs de l’Escola Municipal. 

• ha tramitat documents per obtindre la titularitat de l’Escola Municipal. 

• ha portat el control de la subsanació d’errades dels bonos escolars de l’Escola 
Municipal. 

• ha preparat l’apertura de la ludoteca- biblioteca en el tema de netja, material i 
personal. 

• ha revisat totes les subvencions en tràmit. 

• ha realitzat la visita al nou centre de valorització de residus a  Guadassuar. 

• s’ha reunit  amb Acciona per tractar diversos temes: obres de  sectorització, 
pagaments  a l’ETAP i pagaments a la USUJ. 

• ha organitzat el II Concurs de parxís. 

• ha supervisat la morositat actual amb el departament de gestió tributària de la 
Diputació. 

• ha assistit en representació del poble de Favara a la Festivitat de la Mare de 
Déu de la Salut d’Algemesí. 

• ha assistit en representació del poble de Favara a l’Assemblea de la Federació 
de bandes a Cullera. 

 
 

• ha assitit al Plenari extraordinari el Consorci de residus Ribera-Valldigna. 

La Regidoria de Medi Ambient                                   ISABEL BORRÀS 

• ha realitzat la visita al nou centre de valorització de residus a  Guadassuar. 

• s’ha reunit  amb Acciona per tractar diversos temes: obres de  sectorització, 
pagaments  a l’ETAP i pagaments a la USUJ. 

• ha organitzat a les prestatgeries la donació de llibres a la biblioteca de Favara. 
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• ha gestionat la Borsa social, la Borsa d'autònoms agrícoles, la Borsa Programa 
Contracta, la Borsa de monitors de temps lliure i la Dipu et beca. 

La Regidoria d'Ocupació                               RAFA GISBERT i ORO AZORÍN 

 

• ha portat a terme la gestió del Mercat Medieval per a la festa de Sant 
Francesc. 

La Regidoria de Turisme                                                   M. JOSÉ MALONDA 

• ha iniciat tota la preparació dels actes per a la Trobada de Boixets a Favara. 

• ha redactat la documentació contractual per al Mercat Artesanal. 

• ha realitzat la visita al nou centre de valorització de residus a  Guadassuar 

• ha organitzat a les prestatgeries la donació de llibres a la biblioteca de Favara. 

 

• ha preparat tota la documentació de traspàs de dades i de contacte per a 
l'Associació de la lluita contra el càncer (AECC) com a Presidenta del càncer a 
Favara. 

La Regidoria d’Igualtat                                                     M. JOSÉ MALONDA 

• ha organitzat l’activitat “Lluita contra el cáncer de pit” per al dimecres 19 
d’octubre, dia del cáncer de pit. 

• ha començat la preparació de la programació de la setmana de la igualtat per 
al mes de novembre. 

• ha concertat amb la Mancomunitat una xerrada dirigida a joves menors de 30 
anys, per a donar a conéixer i afavorir l'accés a tots els instruments i recursos 
existents per a millorar la seua situació laboral i reduir la desocupació juvenil. 

• ha organitzat a les prestatgeries la donació de llibres a la biblioteca de Favara. 

• ha fet la gestió per a la realització del Taller didàctic sobre Jaume I. 

 

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

Alcaldia                                                                                  RAFAEL GISBERT 

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

 

 

Oro Azorín 
AJUNTAMENT DE FAVARA 
 

Favara, 30 de setembre de 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 


