
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (Decret número 552/2016, de 15 d’abril) 

Descripció.  Es la seua funció assistir  l’alcalde en l’exercici  de les seues
atribucions i desenvolupar les atribucions que l’alcalde o altre òrgan municipal li
delegue o li atribuïsquen les Lleis.

Membres:
Jorge Rodríguez Gramage 
Rebeca Mariola Torró Soler
Joan Sanchis Cambra
Jaime Peris Pascual 
Juan Pablo Úbeda Mestre
Manuel Cuesta Rubio
María Rosario Gandía Boronat
Virtudes Guillen Sanchis

Delegació de competències. 
a)  Les  aprovacions  dels  instruments  de  desenrotllament  del  planejament

general no atribuïdes expressament al Ple.
b) L'aprovació dels projectes d'obres i de servicis previstos en el pressupost i

que no siguen competència del Ple.
c) L'alienació del patrimoni que no siga de competència plenària.
d) L'aprovació dels convenis que no siguen de competència plenària.
e) La resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial que no siguen

de competència plenària.
f)  L'aprovació  de  les  bases  de  la  convocatòria  per  a  la  concessió  de

subvencions,  concursos,  premis,  etc.,  dins  dels  límits  de  la  competència  de
l'Alcaldia en matèria de despeses. 

g) L'emissió d'informes a sol·licitud d'altres administracions públiques que no
siguen competència del Ple. 

h) Les competències en matèria urbanística següents, segons la normativa
vigent: 

- La declaració legal de ruïna (art. 188 de la LOTUP). 
- L’aprovació de reserva d’aprofitament (Art. 79 de la LOTUP). 
- L’aprovació o la denegació de transferència d'aprofitament (art. 78 de la

LOTUP). 
-  L’autorització  d’ocupació  temporal  de  terrenys  en PAI  (art.  121.1  de la

LOTUP).
i) La competència per a la concessió d’ajudes d’emergència o altres de caire

social.

Règim de sessions de la Junta de Govern Local

Sessions ordinàries: divendres de cada setmana. Les sessions ordinàries
se  celebraran,  preferentment,  a  les  8.30  hores,  malgrat  això  es  consideraran
igualment sessions ordinàries les que es convoquen, adientment, per a divendres,
i per a una hora de començament compresa entre les 8 i les 15 hores, tot amb
l’excepció del mes d’agost, durant el qual no se celebrarà sessió amb dit caràcter.



TINÈNCIES D’ALCALDIA. ( Decret número 554/2016, de 15 d’abril) 

1a tinenta d’alcalde: Rebeca Mariola Torró Soler
2n tinent d'alcalde: Joan Sanchis Cambra
3r tinent d'alcalde: Jaime Peris Pascual
4t tinent d'alcalde: Juan Pablo Úbeda Mestre
5é tinent d'alcalde: Manuel Cuesta Rubio
6a tinenta d'alcalde: María Rosario Gandía Boronat
7a tinenta d'alcalde: Virtudes Guillen Sanchis

Correspondrà  els  nomenats  substituir,  per  l'ordre  de  nomenament,  a
l’Alcaldia en l'exercici de les seues atribucions en els supòsits previstos legalment.
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