
Rebeca Torró Soler, nascuda a Ontinyent l’1 d’Abril de 1981, sóc 
directora general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana 
de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori i  1ª tinent alcalde i regidora de l’Àrea d'Innovació 
Territorial de l’Ajuntament d’Ontinyent.

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Llicenciada en Dret per la Universitat de València l’any 2004 i advocada no exercent 
de l’Il·lustríssim Col·legi  d’Advocats  de Sueca, nº Col·legiat 1001. He cursat estudis 
sense concloure en el Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Pública en la 
Universitat de València. 

He treballat com a Tècnica Administrativa de la Fundació Universitària Vall d’Albaida 
(FUVA) -Extensió Universitària de la Universitat de València des d’Abril de 2005, 
assumint la tasca de Coordinadora de la FUVA i  comptabilitzant la feina en la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies com a Tècnica Administrativa des de 
Gener de 2006 a Juliol de 2007. 

En Agost de 2007 entre a formar part del grup d’assessors de la Diputació de València 
on m’ocupe de l’Assessoria Jurídica del Grup Socialista fins Juliol de 2011. 

TRAJECTÒRIA POLÍTICA 

A juny de 2007 entre com a  Regidora a l’Ajuntament d’Ontinyent pel PSOE fins juny 
de 2011. 

A juliol de 2011 em convertisc en la 2na Tinent Alcalde de l’Ajuntament d’Ontinyent i 
Regidora Delegada de l’Àrea de Territori, Seguretat Ciutadana i Serveis Municipals 
fins maig de 2015. 

Des de juny de 2015 fins abril de 2016, he sigut 1ª Tinent Alcalde i Regidora
Coordinadora de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals de 
l’Ajuntament d’Ontinyent i Vicepresidenta de la Mancomunitat de Municipis de la 

Vall d’Albaida.  

Des del 19 d'abril de 2016 sóc directora general d'Habitatge, Rehabilitació i 
Regeneració Urbana de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori, càrrec que compagine amb el de 1ª tinent alcalde i regidora de l’Àrea 
d'Innovació Territorial de l’Ajuntament d’Ontinyent.




