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INFORME D’ALCALDIA DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 

GENER   2018 
 

 

• tasques de les Regidories 
La Regidoria d'Educació i Cultura                                       ISABEL MORATÓ 

 

• tasques de les Regidories 
La Regidoria de Serveis Municipals i Patrimoni                RAFAEL GISBERT 

 

• tasques de la Regidories 
La Regidoria de Benestar social, Joventut i Sanitat       JUANJO MILVAQUES 

 
 

• Ha gestionat i executat la festivitat de Sant Antoni. 
La Regidoria de Festes i Tradicions                                            JOSE VICEDO 

• Ha portat a terme la cavalcada del dia de Reis. 
• Ha realitzat els bans i les notícies de la regidoria. 

  
 

• Ha iniciat les reunions amb els responsables de les escoles esportives per a la 
signatura dels convenis esportius. 

La Regidoria d’Esport                                                                   JOSE VICEDO 

• Ha redactat els convenis i les bases de subvencions per a les associacions 
esportives municipals. 

• S’ha ocupat de les necessitats dels clubs esportius i de l’ús del pavelló. 
• Ha revisat les reformes del gimnàs per a la seua apertura. 
• Ha realitzat els bans i les notícies de la regidoria. 

 
 

• Ha gestionat la subvenció per a millores al trinquet municipal. 
La Regidoria de Medi Ambient                                                  ISABEL BORRÀS 

• Ha preparat la documentació per a l’elaboració del Pla d’incendis forestal de 
Favara i la subvenció pertinent. 

• Ha portat el seguiment del projecte d’eficiència energètica THEELSCHOOL 
• Ha revisat els pagaments a l’USUJ, l’ETAP i la Confederació del Xúquer.  
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• S'ha reunit amb GS Local per estudiar la situació amb l'empresa Acciona i 
seguir amb les actuacions per cobrar els deutes. 

• Ha treballat amb la Comunitat d’Usuaris del Xúquer en l’elaboració dels nous 
estatuts. 

• Ha gestionat els treballs de neteja del solars municipals. 
• Ha treballat la repercussió de les actuacions del mosquit tigre amb els 

responsables d’àrea. 
• Ha redactat els bans i les notícies de la regidoria. 

 
 

• Ha redactat l’estudi econòmic de les propostes d’inversions municipals per al 
2018. 

La Regidoria d'Urbanisme                                                     ISABEL BORRÀS 

• Ha iniciat els expedients per a l’enderrocament de la casa del carrer Sant 
Vicent. 

• Ha revisat el projecte de reforma de Sant Llorenç per  la  subvenció de 
Conselleria de Turisme. 

• Ha portat el tancament de la subvenció mitjançant la qual s’ha canviat la 
tuberia d’aigua que baix de Sant Llorenç. 

• Ha portat la gestió de les millores en la redacció dels projectes de la 
construcció de l’edifici multiusos «Casa de les Diegues» i de la reforma 
de la Casa de la Cultura. 

• Ha realitzat els bans i les notícies de la regidoria. 

 

• ha gestionat els permisos i el calendari de la crema de l’arròs. 
La Regidoria d’Agricultura                                                       ISABEL BORRÀS 

• ha penjat els bans i ha redactat les notícies de la regidoria. 

 
 

• Ha gestionat l’ús del Llar dels jubilats 
La Regidoria de Gent Gran                                                    M. JOSÉ MALONDA 

 
 

• Ha actualitzat la informació de la icona de Turisme Favara-Info. 
La Regidoria de Turisme                                                    M. JOSÉ MALONDA 

• Ha penjat els bans i ja redactat les notícies de la regidoria. 
• Ha gestionat l’Agenda Cultural del Consorci.  
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• S'ha reunit amb la responsable de la redacció del Pla d'igualtat municipal per 
coordinar i proporcionar-li informació. 

La Regidoria d'Igualtat                                                        M. JOSÉ MALONDA 

• Ha treballat el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament amb els agents d'igualtat de la 
Mancomunitat. 

• Ha portat l'execució de l'exposició «No em toques el whatsapp» en contra de la 
violència de gènere. 

• Ha redactat els convenis amb l'associació «L'Ànec» (associació d'ajuda als 
discapacitats) i «Dorotea» (associació d'ajuda a les dones maltractades). 

• Ha iniciat la gestió per a les activitats de la Setmana de la dona. 
• Ha penjat els bans i ha redactat les notícies de la regidoria. 
• Ha treballat en el grup del Partit Judicial de Sueca el concurs del Logo. 

 
 

• Ha donat compte de la gestió municipal mitjançant l'aplicació mòbil 
La Regidoria de Transparència i Hisenda                                      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, resolucions d'alcaldia, convenis, facturació ...). 

• Ha començat la redacció del I butlletí municipal per a la seua edició. 
• Ha supervisat el portal de transparència a la Web municipal. 
• S'ha reunit amb el diputat d'hisenda, Toni Gaspar, per exigir una major persecució 

del deute municipal. 
• Ha portat la gestió per  la recuperació de les parcel·les de Monte -Favara 
• Ha revisat la relació comptable d'obligacions i l’execució del pressupost. 
• Ha penjat els bans i ha redactat les notícies de la regidoria. 

 
 
 

• Ha revisat i organitzat els torns i treballs dels treballadors de serveis municipals. 
Regidoria d'Ocupació                                                                    ORO AZORÍN 

• Ha informat del termini i especialitat de  borses de treball obertes de 
l'administració pública. 

• Ha fet la gestió per a la contractació de la nova policia. 
• Ha penjat els bans i ha redactat les notícies de la regidoria. 

 
  

• Ha informat del termini i especialitat dels cursos gratuïts d'entitats i organismes 
oficials.  

Regidoria de Formació                                                                   ORO AZORÍN 

https://itunes.apple.com/es/app/favara-info/id1084144831?mt=8�
http://www.ajuntamentfavara.es/�
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• Ha supervisat el curs de formació per als pares i mares del gabinet psicopedagògic 
• Ha portat a terme les gestions (banys, mampares...) per a la finalització de l'aula 

de formació. 
• Ha supervisat els alumnes en pràctiques de formació a l'Ajuntament (EMPUJU i 

EMCUJU). 
• Ha penjat els bans i ha redactat les notícies de la regidoria. 

 
 

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

• Ha fet tota la gestió adherent al càrrec de Presidenta de la Comunitat 
d'Usuaris de la Ribera del Xúquer. 

• Ha portat la supervisió de les activitats de la ludoteca-biblioteca. 
• Ha redactat totes les notícies i bans dels actes, les reunions i les assistències 

del càrrec d'alcaldia. 
• Ha fet la supervisió de totes les subvencions en termini de petició i de 

justificació. 
• Ha controlat la gestió i les necessitats de l'Escola Infantil Municipal. 
• Ha supervisat l'ordenança de circulació per a la seua aprovació al plenari 

municipal. 
• Ha fet les gestions per al revestiment, material i reubicació dels despatxos de 

l'OMIC, policia local i psicopedagoga. 
• Ha fet el control dels viatges del taxi a l'ambulatori de Sueca. 
• Ha redactat l'informe mensual municipal explicant el treball dels regid@rs. 

 
 

ASSISTÈNCIES A REUNIONS, ACTES I REPRESENTACIÓ DE CÀRREC 
• Assistència com a càrrec a la festivitat de Sant Antoni  (Fortaleny). 
• Reunió a l’assemblea del Consorci. (Alzira) 
• Reunió de la Comunitat d’usuaris del Xúquer. (Sueca) 
• reunió amb el coordinador de joventut  de l'IVAJ. (Sueca) 
• reunió amb el diputat d'hisenda. (València) 

 
 
Oro Azorín 
ALCALDIA DE FAVARA 
 
Favara, 31 de gener de 2018 


