ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 27 DE JUNY DE 2011

Assistents:
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidores i regidors
Grup PSOE
B. Nofuentes López
M. C. Campos Malo
J. A. Medina Cobo
C. Mora Luján
J.M. Campanario Díaz
P. Jiménez Hernández
M.C. Abellán García
J. Carrión Pérez
C. Ortiz Notario
Grup PP
Mª A. Mora Castella
J. Lluis Sanmartín Giménez
E. Espinós Villena
F. Rabuñal Alarcón
J.M. Sanmartín Aguilar
B. Gasent Ronda
J.J. Sevilla Bermúdez
M.A. Cubells Lagullón
J.M. Pla Martínez

Al saló del Ple de l'Ajuntament de la Vila de
Quart de Poblet, quan són les tretze hores i
trenta minuts del dia vint-i-set de juny de dos
mil onze, es reuneixen, sota la presidència
de la Sra. Alcaldessa, Carmen Martínez
Ramírez, les senyores i els senyors regidors
anotats al marge, assistits pel Sr. Secretari i
present el Sr. Interventor a fi de celebrar
sessió
extraordinària,
en
primera
convocatòria, segons l’ordre del dia rebut.

A l'hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa obri
la sessió i es tracten els assumptes
següents:

Grup EU
I.Valiente Marco
Grup Coalició Compromís
X. Torres Medina
Interventor
J.A. Valenzuela Peral
Secretari
J. Llavata Gascón

1. PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES QUE HA DE CELEBRAR
EL PLE COM A MÍNIM UNA CADA MES (ART. 46.2.A) LRBRL.
Després de llegir la proposta de l'Alcaldia sobre la periodicitat de les sessions
ordinàries del Ple, de conformitat amb l'article 46.2.a) de la LRBRL i article 38 del
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ROF, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors assistents,
inclosa la Sra. Alcaldessa, acorda:
U. Fixar la celebració de les sessions ordinàries el dimarts últim de cada mes, a les
vint hores i trenta minuts (20.30 h)i, per unanimitat dels grups polítics municipals,
es podrà celebrar un dia abans o un dia després.
Dos. Donar la màxima publicitat del present acord per a fer-ho saber als veïns.

2. CREACIÓ I COMPOSICIÓ
PERMANENTS: PRESIDENTS.

DE

LES

COMISSIONS

INFORMATIVES

De conformitat amb el que preveu l'article 20.1c) de la Llei 7/85 de 2 d'abril i article
31.3 de la Llei Valenciana de Règim Local (Llei 8/2010, de 23 de juny) i vista la
proposta de l'Alcaldia sobre composició i denominació de les comissions
municipals informatives permanents les funcions de les quals són emetre dictamen
sobre els assumptes que se sotmeten al Ple dins del seu àmbit de competències
per raó de la matèria, que es concreten així:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA:
Competències: aquesta àrea assumeix les funcions de planificació, coordinació
general i control d'hisenda, pressupost, gestió financera, recursos fiscals,
contractació i subministraments, organització dels recursos humans, patrimoni
municipal, seguretat ciutadana i protecció civil. També impulsa i coordina la
recuperació i promoció econòmica, el foment de l'ocupació estable i de qualitat, el
consum, el pla d'impuls al comerç local, els mercats, el turisme local sostenible.
Coordina també l'administració transparent i la incorporació d’eines participatives
en la gestió municipal, el Govern Obert, incidint especialment en l'administració, la
modernització municipal, les xarxes socials, web 2.0, la comunicació i la gestió de
recursos informàtics i tecnològics.
Integrants de la Comissió:
Presidència:
Vicepresidència:
Vocals:
PSOE:

Bartolomé Nofuentes López
Julia Carrión Pérez

PP:

Amparo Mora Castellá
Francisco Rabuñal Alarcón
Begoña Gasent Ronda
Miguel Sanmartín Aguilar

Juan Antonio Medina Cobo
Carlos Ortiz Notario
Cristina Mora Luján
Consuelo Campos Malo
Suplents: Mª Cruz Abellán García
Juan Campanario Díaz
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José Javier Sevilla Bermúdez
Suplents: Encarna Espinós Villena
Josep Lluis Sanmartín Jiménez
EUPV:
Coalició Compromís:
•

Ismael Valiente Marco
Xavier Torres i Medina

La Comissió Especial de Comptes actuarà com a Comissió Informativa
Permanent en Economia i Hisenda, amb la denominació esmentada.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME
Competències: és l'àrea encarregada de la planificació i gestió urbanística, tramita i
gestiona les llicències urbanístiques i d'activitats, i executa la conservació i el
manteniment dels edificis municipals i espais públics. Impulsa i desenvolupa els plans
d'eficiència energètica, cicle hidràulic, sostenibilitat, agenda 21, protecció de
l'agricultura, trànsit i mobilitat urbana, dotació, renovació i manteniment de zones
verdes. S'ocupa de la gestió de residus urbans, neteja viària, manteniment de carrers,
places i espais públics.
Integrants de la Comissió:
Presidència:
Juan Campanario Díaz
Vicepresidència:
Carlos Ortiz Notario
Vocals:
PSOE:
Bartolomé Nofuentes López
Pascuala Giménez Hernández
Mª Cruz Abellán García
Julia Carrión Pérez
Suplents: Juan Antonio Medina Cobo
Consuelo Campos Malo
PP:
Amparo Mora Castellá
Francisco Rabuñal Alarcón
Josep Lluís Sanmartín Jiménez
Mª Angeles Cubells Lagullón
Begoña Gasent Ronda
Suplents: José Manuel Pla Martínez
Miguel Sanmartín Aguilar
EUPV:
Ismael Valiente Marco
Coalició Compromís: Xavier Torres i Medina
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS
Competències: assumeix les funcions dels serveis socioculturals a les persones.
Engloba el foment i desenvolupament cultural, la gestió dels equipaments culturals,
les biblioteques, el patrimoni cultural, així com la promoció i desenvolupament de
programes de promoció del valencià i normalització lingüística. La gestió dels
programes dirigits a l'escolarització, l'elaboració del mapa escolar i el manteniment
dels centres educatius, l'impuls de Quart de Poblet ciutat educadora. També inclou
la dinamització i serveis a la joventut, la coordinació i gestió de la promoció de
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l'esport, l'atenció a la infància i adolescència i el desenvolupament de programes
d'igualtat. Coordina les polítiques de participació ciutadana, proximitat i
convivència.
Integrants de la Comissió:
Presidència:
Vicepresidència:
Vocals:
PSOE:

Juan Antonio Medina Cobo
Consuelo Campos Malo

Cristina Mora Luján
Mª Cruz Abellán García
Pascuala Giménez Hernández
Carlos Ortiz Notario
Suplents: Bartolomé Nofuentes López
Julia Carrión Pérez
PP:
Amparo Mora Castellá
Encarna Espinós Villena
José Manuel Pla Martínez
José Javier Sevilla Bermúdez
Josep Lluís Sanmartín Jiménez
Suplents: Begoña Gasent ronda
Mª Angeles Cubells Lagullón
EUPV:
Ismael Valiente Marco
Coalició Compromís: Xavier Torres i Medina
ACCIÓ SOCIAL
Competències: coordina i gestiona les actuacions orientades a enfortir i garantir la
cohesió social i el suport a les famílies. Executa els programes dirigits a protegir la
salut comunitària i el desenvolupament de programes d'atenció i promoció de les
persones majors. Coordina el Pla Municipal d'Accessibilidad i els programes de
pau i solidaritat.
Integrants de la Comissió:
Presidència:
Mª Cruz Abellán García
Vicepresidència:
Cristina Mora Luján
Vocals:
PSOE:
Julia Carrión Pérez
Consuelo Campos Malo
Pascuala Giménez Hernández
Juan Medina Cobo
Suplents: Carlos Ortiz Notario
Juan Campanario Díaz
PP:
Amparo Mora Castellá
Encarna Espinós Villena
Miguel Sanmartín Aguilar
José Manuel Pla Martínez
Mª Angeles Cubells Lagullón
Suplents: José Javier Sevilla Bermúdez
Francisco Rabuñal Alarcón
EUPV:
Ismael Valiente Marco
Coalició Compromís: Xavier Torres i Medina
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Se sotmet a votació la proposta i, per unanimitat dels vint-i-un regidors assistents,
inclosa la Sra. Alcaldessa, el Ple de l'Ajuntament, acorda:
U. Acceptar i aprovar la proposta de l'Alcaldia de crear les comissions informatives
permanents que figuren en aquesta, la seua composició, així com les presidències
i vicepresidència respectives.
Dos. Fer constar que els presidents efectuaran les convocatòries ajustant-se a
l'article 134 del ROF.
3. NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS
COL·LEGIATS QUE SIGUEN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE
D'acord amb el que preveu l'article 38c) del Reglament d'Organització i
Funcionament de les Entitats Locals aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre,
cal que el Ple designe els representants de la Corporació en altres òrgans i
entitats. De conformitat amb les respectives normes estatutàries i a requeriment de
les distintes entitats, es proposen al Ple els nomenaments següents:
Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist, Aldaia-Quart de Poblet
PRIMER VOCAL: alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez.
SEGON VOCAL: regidor, Carlos Ortíz Notario.
Fins a tres representants més amb veu però sense vot, regidors d'aquest
Ajuntament:
Maria Amparo Mora Castellá o regidor/a en qui delegue.
Ismael Valiente Marco.
Xavier Torres Medina.
Mancomunitat L' Horta Sud
PRIMER VOCAL: alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez.
SEGON VOCAL: regidora, Juliana Carión López.
Consorci Valencià de Transports
Juan Manuel Campanario Díaz, regidor de Planificació Urbanística, Sostenibilitat i
Mobilitat.
Consorci Provincial de Bombers
Bartolomé Nofuentes López, regidor d'Hisenda i Recursos Generals
Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE)
Carmen Martínez Ramírez, alcaldessa.
Suplent: Bartolomé Nofuentes López, regidor d'Hisenda i Recursos Generals.
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Entitat Pública de Serveis Hidràulics (EMSHI)
Carmen Martínez Ramírez, alcaldessa.
Suplent: Juan Manuel Campanario Díaz, regidor de Planificació Urbanística,
Sostenibilitat i Mobilitat.
Consorci Esports Horta
Juan Antonio Medina Cobo, regidor de Govern Obert Comunicació, Joventut i
Esports.
Suplent: Cristina Mora Luján, regidora de Cultura i Igualtat d'Oportunitats.
Consorci Joves.Net
Juan Antonio Medina Cobo, regidor de Govern Obert Comunicació, Joventut i
Esports.
Suplent: Cristina Mora Luján, regidora de Cultura i Igualtat d'Oportunitats.
Consell Escolar Municipal
Juan Manuel Campanario Díaz, regidor de Planificació Urbanística, Sostenibilitat i
Mobilitat.
Suplent: Consuelo Campos Malo, regidora d'Educació i Infància.
Fons Valencià per la Solidaritat
Mari Cruz Abellan García, regidora de Benestar Social i Família.
Suplent: Juan Manuel Campanario Díaz, regidor de Planificació Urbanística,
Sostenibilitat i Mobilitat.
El Ple de l'Ajuntament, per majoria simple, 10 vots a favor (PSOE), i 10 en contra
(9 PP i 1 Coalició Compromís), havent-se’n abstingut EUPV (1), decidint el vot de
qualitat de la Presidència, acorda:
U. Nomenar els representants de l'Ajuntament de Quart de Poblet que figuren en
la proposta, llevat dels acords referits a la designació dels representants en les
dues mancomunitats, que no resulten aprovats perquè es requereix majoria
absoluta, segons l'article 97.3 de la Llei de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat.
Dos. Notificar els nomenaments a les entitats respectives.
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DEBAT
«Sr. Nofuentes. (PSOE)
Nosotros queremos hacer constar que dejamos sobre la mesa el representante a nombrar en la
Mancomunidad del Barrio del Cristo-Porta
Sra. Mora.(PP)
Por parte del PP no estamos de acuerdo, hay que nombrar a todos los representantes en los
diferentes organismos, igual está la Mancomunidad de l’Horta Sud, aunque sea la Alcaldesa, luego
puede mandar a un suplente, que tiene que ser nombrado por unanimidad en el Pleno, igual que …
por mayoría absoluta sí …, igual que en cualquier otro de los organismos, como el EMTRE, el
EMSHI, y bueno … así se quedó en la reunión previa a este pleno los portavoces de los grupos que
tiene este Ayuntamiento en estos momentos, y se dijo que había que mirarlo y mirar también las
personas que iban a ir a … no ha sido consensuado, no ha sido … yo ya .. hablé el otro día con los
… con los tres portavoces y les dije que era algo que no habíamos mirado … se me dijo que se iba a
apartar del punto del orden del día y no estoy viendo que se esté apartando este punto …
Sr. Valiente.
Pues atendiendo a las costumbres que vienen siendo normal, efectivamente, con claridad no
habíamos hablado nunca del concejal de la Mancomunidad y más en esta nueva situación que se
plantea donde hay una mayoría del PP en Aldaia y una mayoría no absoluta, pero … en el
Ayuntamiento de Quart, parecía razonable que hubiera puntos de encuentro y se llegara a un
consenso dentro de lo que tendría que ser un vocal, el 2º vocal, por tanto el aplazamiento me parece
bien en este punto del orden del día.
Y por lo demás, … pues como tengo por costumbre reconocer que son los responsables del área de
gestión correspondientes en todos los demás entes correspondientes en los distintos organismos que
aquí se plantean en el orden del día, pues creo que se debe proceder a la votación excluyendo el
nombramiento del vocal delegado de la Mancomunidad en los distintos puntos que se plantean en el
orden del día. Gracias.
Sr. Nofuentes.
Es cierto que en la reunión de los cuatro portavoces comentamos que ante la nueva legislación que
hay en Mancomunidad pues que sería recomendable que ese tema quedase en manos de los dos
Alcaldes y que cuando estuviera un poco más avanzado el tema pues que se procediese … es
verdad que se incorporó en el orden del día como una rutina, y es verdad que cuando hablamos los
dos portavoces dijimos de aparcarlo, lo cual por eso … solicitamos al Pleno que se aparte ese punto
…
Sra. Presidenta.
Pues con esa salvedad, dejando sobre la mesa los nombramientos de la Mancomunidad del Barrio
del Cristo, pues pasaríamos a votar este punto …
El punto, en cualquier caso … decirles que la idea de esta Alcaldesa es que en tanto en cuanto no
se constituyera la Mancomunidad, con los nuevos estatutos, todos los grupos estuvieran
representados …, la que les habla ya lo está, el grupo Socialista lo está, y el grupo EU no lo está, la
voluntad es que estuvieran todos, lo digo porque por mi parte yo no tengo ninguna prisa … pero la
propuesta es para que estuvieran Uds también y hasta este momento no están, y hasta que no se
constituya no lo van a estar … lo digo porque era una buena cosa transitoria, hasta que se tome una
decisión con respecto a los nuevos estatutos, que pueden tardar un poco …»
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4. NÚMERO, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL
EVENTUAL
(FUNCIONARIS
D'OCUPACIÓ),
ARTICLE
104
LRBRL.
RETRIBUCIONS CÀRRECS. ASSISTÈNCIES CONCURRÈNCIA EFECTIVA A
LES SESSIONS. DOTACIÓ ECONÒMICA GRUPS POLÍTICS.
Vista la proposta que han consensuat els grups polítics PP, Compromís, EU i
PSOE, després de diverses reunions, a fi d'aconseguir un eficaç funcionament dels
òrgans de govern i de l'administració del municipi, així com dels òrgans
complementaris de l'Ajuntament, de conformitat amb l'article 75 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció actual,
deguda a la Llei 14/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives
i d'Ordre Social, així com de l'article 13 del ROF.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors, inclosa la Sra.
Alcaldessa, acorda:
U. Determinar que, per al període 2011 al 2015, el nombre, característiques i
retribucions del personal eventual siga el següent:
A)
−
−
−

Assessors Grups Polítics:
Un assessor amb plena dedicació, per al Grup Municipal Socialista.
Un assessor amb plena dedicació, per al Grup EUPV.
Un assessor amb plena dedicació, per al Grup Coalició Compromís.

La retribució que ha de percebre cada un dels referits assessors, serà equiparable
a la categoria d'administratiu, subgrup C1, de la plantilla municipal.
−

El Grup Popular, disposarà d'un assessor, equiparable a la categoria
d'auxiliar administratiu, subgrup C2, i a més, un administratiu, subgrup C1, i
podrà canviar aquest últim per un regidor alliberat del grup B, bàsic.

B) Personal eventual:
-

Un administratiu d'Administració General, adscrit a Alcaldia, Grup C1.
Un coordinador del gabinet de premsa, Grup A2-24-A (per al desplegament
d'aquesta figura, les quatre formacions polítiques faran un treball, on
s'establiran els objectius de la dita persona).
Les retribucions anuals es percebran en 14 pagues.

Dos. Fixar en tres el nombre de regidors amb dedicació exclusiva que seran
donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social, que percebran les
retribucions corresponents al nivell A1-28-C, menys el 10%, que rebran en 14
pagues. En el cas que el Grup Socialista obtinga un alliberat més en una altra
administració, a més de l'alcaldessa, actualment en Les Corts (Sr. Nofuentes com
a Diputat Provincial), es compromet a mantenir només dos regidors alliberats pel
Grup Socialista.
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Tres. Els regidors de la Corporació que no tinguen dedicació exclusiva o parcial,
per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de què formen
part, percebran assistències amb aquesta quantia:
Assistència a Ple

375 €

Assistència a Junta de Govern

100 €

Assistència a comissions

Regidors amb delegació i

informatives

portaveus
Regidors sense delegació

275 €
210 €

Quatre. Les quantitats que s’han de percebre en concepte de retribucions i
assistències seran actualitzades anualment segons el percentatge que fixe la Llei
de Pressupostos Generals de l'Estat; i tots els regidors amb dret a assistències
renuncien a les que sobrepassen mensualment el nombre de dos comissions
informatives, dos de govern i d'un Ple.
Cinc. Cada grup polític percebrà per a despeses de funcionament una quantitat
anual fixa de mil cinc-cents euros (1.500 euros) i una altra de variable, en funció
del nombre de regidors de cada grup, que es fixa en set-cents euros (700 euros)
per cada regidor del grup.
Sis. El present acord s’aplicarà a partir del dia de la constitució de l'Ajuntament.

5. PROPOSTA D'ALCALDIA SOBRE CONVOCATÒRIES PLE, JUNTA DE
GOVERN I COMISSIONS INFORMATIVES
Després de llegir la proposta de l'Alcaldia sobre la convocatòria de les comissions
informatives, Junta de Govern Local i Ple, a favor d’un millor aprofitament de les
noves tecnologies, i com a aportació, encara que mínima, d'aquesta Corporació a
la millora del medi ambient.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors assistents a la sessió,
inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret componen la Corporació, acorda:
U. Que la convocatòria, tant de les comissions informatives, Junta de Govern Local
i Ple es duguen a terme per mitjà del correu electrònic de què disposa
l'Ajuntament, Outlook Express, amb l'autorització expressa de cada un dels vint-iun (21) regidors que, de fet i de dret, el formen.
Dos. Que les actes dels òrgans col·legiats als quals pertanyen els edils se’ls facen
arribar per la mateixa via.
Tres. Que la notificació es realitze als assessors de cada grup municipal
corresponent, i que els terminis legals establits computen a partir d’aquest
moment.
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6. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS, DESIGNACIÓ DELS PORTAVEUS; I
DOTACIÓ ECONÒMICA PER ALS ESMENTATS GRUPS
Després de donar compte al Ple de la constitució dels Grups Polítics: PSPVPSOE, el portaveu del qual és Bartolomé Nofuentes López; del PP, el portaveu del
qual és Amparo Mora Castellá; d'EUPV, el portaveu del qual és Ismael Valiente
Marco i del Grup Coalició Compromís, el portaveu del qual és Francesc Xavier
Torres Medina.
De conformitat amb l'article 73.3 de la Llei de Bases de Règim Local, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors assistents a la sessió, inclosa la
Sra. Alcaldessa, acorda quedar assabentat de la constitució dels Grups Polítics
municipals i dels seus portaveus.
7. DONAR COMPTE RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
Queda assabentat el Ple de la Resolució núm. 1.462, de data 21 de juny de 2011,
que ha dictat l'Alcaldia, sobre delegació de competències:
DECRET DE L'ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES núm. 1.462/11
«De conformitat amb l'article 23.4 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local, tinc a bé,
U. Nomenar els regidors que a continuació s'expressen com a delegats d'aquesta
Alcaldia en les matèries següents:
Bartolomé Nofuentes López:
Hisenda i Recursos Generals. Seguretat Ciutadana. Manteniment d'espais
instal·lacions.
Consuelo Campos Malo:
Educació i Infància. Participació Ciutadana i Convivència.
Juan Medina Cobo:
Govern Obert. Comunicació. Joventut. Esports.
Cristina Mora Luján:
Cultura. Igualtat d'Oportunitats.
Juan Manuel Campanario Díaz:
Planificació Urbanística. Sostenibilitat. Mobilitat.
Pascuala Giménez Hernández:
Salut Pública.
Mª Cruz Abellán García:
Benestar Social i Família. Persones Majors. Consum.
Julia Carrión Pérez:
Promoció Econòmica i Ocupació. Comerç.

10

Carlos Ortiz Notario:
Zones Verdes. Neteja Viària.
Dos. Donar compte al Ple en la primera sessió que se celebre.
ANNEX
ORGANITZACIÓ DE LES ÀREES DE GESTIÓ MUNICIPAL
Responent a criteris d'austeritat, la legislatura 2011-2015 es caracteritza per una
administració més senzilla i eficient en la gestió dels recursos humans, posant
l'èmfasi en aquelles matèries que són prioritàries: la generació d'activitat
econòmica, ocupació i formació, la planificació i el desenvolupament sostenible del
municipi, i la igualtat d'oportunitats.
Responent a aquests criteris, s'organitza l'administració municipal entorn de quatre
eixos que defineixen quatre grans àrees de gestió, que són:
Hisenda i Recursos Generals:
Coordinació política: Bartolomé Nofuentes López
Aquesta àrea assumeix les funcions de planificació, coordinació general i control
d'hisenda, pressupost, gestió financera, recursos fiscals, contractació i
subministraments, organització dels recursos humans, patrimoni municipal,
seguretat ciutadana i protecció civil. També impulsa i coordina la recuperació i
promoció econòmica, el foment de l'ocupació estable i de qualitat, el consum, el pla
d'impuls al comerç local, els mercats, el turisme local sostenible. Coordina també
l'administració transparent i la incorporació de ferramentes participatives en la
gestió municipal, El Govern Obert, posant especial emfasi en l'administració, la
modernització municipal, les xarxes socials, web 2.0, la comunicació i la gestió de
recursos informàtics i tecnològics.
Serveis Socioculturals:
Coordinació política: Juan Medina Cobo
Assumeix les funcions dels serveis socioculturals a les persones. Engloba el
foment i desenvolupament cultural, la gestió dels equipaments culturals, les
biblioteques, el patrimoni cultural, així com la promoció i desenvolupament de
programes de promoció del valencià i normalització lingüística. La gestió dels
programes dirigits a l'escolarització, l'elaboració del mapa escolar i el manteniment
dels centres educatius, l'impuls de Quart de Poblet ciutat educadora. També inclou
la dinamització i serveis a la joventut, la coordinació i gestió de la promoció de
l'esport, l'atenció a la infància i adolescència i el desenvolupament de programes
d'igualtat. Coordina les polítiques de participació ciudana, proximitat i convivència.
Planificació Urbanística, Territori i Sostenibilitat:
Coordinació política: Juan Campanario Díaz
És l'àrea encarregada de la planificació i gestió urbanística, tramita i gestiona les
llicències urbanístiques i d'activitats, i executa la conservació i el manteniment dels
edificis municipals i espais públics. Impulsa i desenvolupa els plans d'eficiència
energètica, cicle hidràulic, sostenibilitat, agenda 21, protecció de l'agricultura,
trànsit i mobilitat urbana, dotació, renovació i manteniment de zones verdes.
S'ocupa de la gestió de residus urbans, neteja viària, manteniment de carrers,
places i espais públics.
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Benestar Social i Famílies:
Coordinació política: Mª Cruz Abellán García
Coordina i gestiona les actuacions orientades a enfortir i garantir la cohesió social i
el suport a les famílies. Executa els programes dirigits a protegir la salut
comunitària i el desenvolupament de programes d'atenció i promoció de les
persones majors. Coordina el Pla Municipal d'accessibilidad i els programes de
pau i solidaritat.»
I vist que no hi ha més assumptes que tractar, a les tretze hores i cinquanta-cinc
minuts del dia vint-i-set de juny de dos mil onze, la Sra. Alcaldessa alça la sessió, i
dels acords adoptats s'estén la present Acta, de què jo, el secretari, certifique.
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