
 DIRECTORI DE CORREUS ELECTRÒNICS CORPORATIUS DELS DEPARTAMENTS MUNICIPALS 
El present directori de correus té com a finalitat facilitar la comunicació no presencial entre la ciutadania i empreses amb l'Ajuntament de Torrent en relació amb la informació 

departamental i la tramitació de procediments administratius, sense que constituïsquen mitjans oficials de presentació d'instàncies i documents, per a la qual cosa s'haurà 
d'utilitzar la Seu Electrònica. 

 

 
Oficina d'informació ciutadana TDIC 

tdic@torrent.es 

info@torrent.es 

Cap de secció d'Informació, registre y padró 

Marisa Giménez 

gimenezlo@torrent.es 

Cap d'unitat d'Informació, padró i estadística 

Eva Izquierdo 

estadistica@torrent.es      izquierdog@torrent.es 

  

 
Gabinet de premsa i comunicació 

premsa@torrent.es  

Cap de gabinet de premsa i comunicació 

Enrique Soler 

solerm@torrent.es  

   

 
Secretaria general de l'administració 

municipal 

sgam@torrent.es 

Cap d'unitat administrativa de secretaria 

Nuria Soriano 

sorianop@torrent.es 

    

 Secció de secretaria general del ple 

Cap d’unitat de secretaria general del ple i  

Assessoria jurídica 

Concha Gremaldos        gremaldl@torrent.es 

    

 
Secció de contractació i compres 

contractacio@torrent.es 

compres@torrent.es  

Cap de secció de contractació i compres 

Eva Monge 

mongem@torrent.es 

Cap d'unitat de contractació i compres 

Mª Àngeles Codoñer 

codonyerg@torrent.es 

  

 
Servici de fiscalització 

intervencion@torrent.es  

Cap de servici de fiscalització 

Elena Vidal  

vidalf@torrent.es 

Cap d'unitat de comptabilitat 

Manuel Rocafull 

rocafull@torrent.es  

  

 Oficina pressupostària 

Directora de l'oficina pressupostària 

Isabel Cerdá 

cerdau@torrent.es  

     

 Secció de tresoreria i gestió tributària 

tresoreria@torrent.es 

Cap de secció de tresoreria i gestió tributària 

Manuel Palau 

palaut@torrent.es 

Cap d'unitat de tributs no periòdics 

Lucia Aparici 

plusvalias@torrent.es           aparicid@torrent.es 

Cap d'unitat de tributs periòdics 

Mª Carmen Ferrandis     
tributsper@torrent.es      ferrandp@torrent.es 

 

 Unitat de cadastre 

cadastre@torrent.es  

Cap d’unitat de cadastre 

Vicente Lliso 

llisog@torrent.es  

   

 Secció de patrimoni 
Cap d’unitat de patrimoni 

Lucia Lorente     lorenteb@torrent.es 
   

 Àrea de Territori i Ciutat 

Cap de l'àrea de territori i ciutat 

Antoni Vivó 

vivog@torrent.es  
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Servei Jurídic Administratiu 

Àrea Territori i Ciutat 

Cap del servei 

Sara Carles 

carlesa@torrent.es 

Cap de secció jurídica urbanisme 

Juan Antonio Gregori 

gregorim@torrent.es 

Cap d'unitat jurídica urbanisme 1 

Fernanda Gómez 

gomezo@torrent.es 

Cap d’unitat jurídica urbanisme 2 

Olga María Flores 

floresr@torrent.es 

 
Cap d'unitat administrativa urbanisme 

Rosana Tortosa 

tortosas@torrent.es 

Cap d’unitat administrativa d’espais naturals i serveis 

mediambientals 

Enrique Medina 

medinar@torrent.es 

Cap d’unitat administrativa de llicències 

Dolors Peris 

perisb@torrent.es 

Cap d’unitat administrativa d’habitatge i 

disciplina urbanística i activitats 

Asunción Galarzo 

galarzom@torrent.es 

 
Cap d'unitat administrativa de planejament i gestió 

urbanística 

Concha Moreno 

morenom@torrent.es 

Cap d’unitat administrativa d’obres públiques 

Consuelo Cáceres 

caceresr@torrent.es 

  

 
Oficina Tècnica d’Obra Pública i 

Infraestructures 

Director oficina técnica 

José Antonio Pérez 

perezg@torrent.es 

Cap de secció edificació pública i valoracions 

Vicent Ferrer 

ferrerb@torrent.es 

Cap de secció GIS 

Juan José Olcina         

olcina@torrent.es 

Cap d’unitat tècnica informació geogràfica 

Ignacio Fontestad 

fontestadp@torrent.es 

 
Cap d’unitat tècnica eficiència energètica 

Francisco Pérez 

perezv@torrent.es 

Cap d’unitat tècnica obra civil 

Carmen Espejo 

espejom@torrent.es 

Cap de negociat delineació i informació 

urbanística 1 

José Masip 

masipr@torrent.es 

Cap de negociat delineació i informació 

urbanística 2 

Mª Ángeles Dasí 

dasid@torrent.es 

 
Secció de Planejament i 

Gestió Urbanística 

Cap de secció de planejament  

Salvador Martínez 

mtnezc@torrent.es 

   

 Secció de Llicencies i Disciplina 

Cap de secció de llicències 

Mª Ángeles Casaña 

casanya@torrent.es 

Tècnic de llicències i activitats 

Antonio M. Rosa 

rosac@torrent.es 

Tècnic de disciplina urbanística 

Manuel García 

garciap@torrent.es 

 

 Secció de Medi Ambient 

Cap de secció de medi ambient 

Xavier Salas 

salast@torrent.es 

   

 
Servici de cultura, esports i ciutadania 

cultura@torrent.es  

festes@torrent.es  

Cap de servici de cultura, esports i ciutadania 

Francisco Potenciano 

potenm@torrent.es 

Cap d’unitat de gestió cultural i turisme 

Presentación Mora 

moraj@torrent.es  

Cap d’unitat de festes 

José Jericó 

jericor@torrent.es  

 

 Secció d’arxius de biblioteques i cultura 

Cap de negociat de biblioteques 

Mª Dolores Taberner 

tabernerp@torrent.es  

Cap de negociat tècnic de biblioteques 

Marina Estarlich 

estarlichm@torrent.es  

Cap de negociat d’arxius 

Mª José Baviera    

bavieraj@torrent.es           arxiu@torrent.es 
  

 
CIJ Centre d’informació juvenil 

torrent@joves.net 

Cap d’unitat de polítiques de joventut 

Irineo Sanz 

sanzm@torrent.es  

   

 Departament de promoció i ús del valencià 

Tècnica del departament de promoció i ús del 

valencià 

Anna Gascó       gascob@torrent.es  

   

 
Unitat d’educació 

educacio@torrent.es  

Cap d’unitat d’educació 

Amparo Sánchez 

sanchezp@torrent.es 
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Servici de modernització, tecnologia i 

informàtica 

informatica@torrent.es  

Cap de servici de modernització, tecnologia i 

informàtica 

Manuel Herrero       herrerom@torrent.es  

Cap de secció de sistemes i telecomunicacions 

José Lopez 

lopezf@torrent.es 

Correu electrònic d’ajuda tècnica al ciutadà 

ajudam@torrent.es  
 

 Servici de personal 

servicidepersonal@torrent.es  

Cap de servici de personal 

Antonio Martínez 

mtnezq@torrent.es 

Cap d’unitat de relacions laborals, nómines i 

seguretat social 

José S. Gómez-Calcerrada      gomezg@torrent.es  

Cap d’unitat de gestió de personal 

Beatriz Salvá 

salvaf@torrent.es 

Cap d’unitat de planificació de personal 

José Antonio Sánchez 

sanchezg@torrent.es 

 

 

Servici de mobilitat, desenvolupament 

econòmic 

mobilitat@torrent.es  

promocioneconomica@torrent.es  

 

Cap de servici de mobilitat, desenvolupament 

econòmic 

Laura Martín       marting@torrent.es  

mobilitat@torrent.es  

promocioneconomica@torrent.es  

 

Cap d’unitat administrativa de mobilitat i 

transport 

Encarna Muñoz       munyozc@torrent.es 

 

 
Casa de la dona, sanitat i consum 

dona@torrent.es  

omic@torrent.es  

Tècnica del departament de la dona 

Ana Roca 

rocam@torrent.es  

Tècnica del departament de la dona 

Antonia Rodríguez 

rodriguezr@torrent.es 

Cap d’unitat administrativa de sanitat 

Yolanda Ballester 

ballesterc@torrent.es  

Consum i omic 

Lola Cárdenas  

omic@torrent.es          cardenag@torrent.es  

 
Secció àrea administrativa de benestar 

social 

benestar@torrent.es  

Cap de secció administrativa de benestar social 

Laura Vidarte 

vidartem@torrent.es  

Tècnica especialista en menors / Sant Domènec 

Vicenta Martí 

martim@torrent.es 

Treballadora social de dependència / Sant 

Domènec 

María Hernández    hernandezgu@torrent.es 

Treballadora social de dependència / Sant  

Domènec 

Yolanda García        garciaor@torrent.es 

Treballadora social / Sant Domènec 

Inma Montoya 

montoyap@torrent.es 

Treballadora social / Sant Domènec 

Pilar Rueda 

ruedar@torrent.es 

Tècnica especialista en menors / Mare de 

deu de l’oliverar  

Sara Martín        martinf@torrent.es 

Treballadora social dependència / Mare de 

deu de l’oliverar  

Lorena Hernández       hernandezg@torrent.es 

Treballadora social del centre de majors / Mare de 

deu de l’oliverar  

Concha Montes        montesc@torrent.es 

Treballadora social / Mare de deu de l’oliverar 

Marta Gimeno 

gimenoj@torrent.es 

Treballadora social / Mare de deu de  

l’oliverar 

Noelia de la Cruz        cruzr@torrent.es 

Tècnic de menors / centre social La Marina 

Álvaro Marzal 

marzalc@torrent.es 

Treballadora social de dependència / centre  

social La Marina 

María Cortes Martínez      marrtinezru@torrent.es 

Treballadora social / centre social La Marina 

Montserrat Fernández 

fernandezre@torrent.es 

Treballadora social de dependència / centre  

social Xenillet 

Begoña Marín        marins@torrent.es 

Treballadora social / centre social Xenillet 

Alicia Antelo 

anteloa@torrent.es 

Treballadora social / centre social Xenillet 

Nuria Santos 

santosg@torrent.es 

   

 
Punt d’aliments 

puntaliments@torrent.es  
    

 
Brigades municipals 

brigada@torrent.es  

Director de brigades municipals 

Juan Vidal 

vidale@torrent.es  

Cap de negociat de gestió administrativa de 

brigades municipals 

Germán Montaner         montaners@torrent.es  

  

 

 

Policia local de Torrent / Protecció civil 

policia@torrent.es  

atestados.policia@torrent.es  

mediacionpolicial@torrent.es  

 

Servei de protecció a les famílies 

sefama@torrent.es  

Servei de protecció animal 

seproa@torrent.es  

Denúncies 

e-multas@torrent.es  

Protecció civil 

proteccivil@torrent.es 
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