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La Junta de Govern Local s'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del número legal 

d'aquests, nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple. 

Correspon a la Junta de Govern Local: 

• L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions. 

• Les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsquen les lleis. 

Aquesta Alcaldia, per resolució número 1005/2022, de 14 de setembre, delega en la Junta de govern local les 

següents competències: 

• Contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els 

contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor Estimat 

siga superior a 15.000 € i no supere els límits de la disposició addicional segona de la llei 9/2017 , de 

contractes del Sector Públic. 

• Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per  als concursos de provisió de llocs 

de treball. 

• Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no 

expressament atribuïdes al Ple, així  com  la  dels  instruments  de  gestió  urbanística  i  dels  projectes 

d’urbanització. 

• L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan siga competent per  a  la  seua  contractació  o  

concessió  i  estiguen  previstos  en  el pressupost. 

• L’atorgament de les autoritzacions administratives en matèria urbanística i ambiental, llevat que les 

lleis sectorials ho atribuesquen expressament al Ple. 

• Imposició de sancions establertes en la Llei 6/2014 de prevenció, qualitat i control ambiental de la 

Comunitat Valenciana. 

• Resolució de recursos en matèria d’ingressos en els termes previstos en les bases d’execució del 

pressupost. 

• Aprovació, modificació i derogació de preus públics conforme l’ordenança general de preus aprovada 

pel ple de l’ajuntament. 

• Concessió de subvencions i aprovació de bases per a premis i concursos de caràcter cultural, educatius, 

socials ... 


