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DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ASSEMBLEA GENERAL EN LA JUNTA DE GOVERN  (Assemblea General del
Consorci: 11 de novembre de 2015)

Delegades en la Junta de Govern les competències de l’Assemblea General que s’indiquen a continuació:

1. Aprovar els plans d’actuació.
2. Aprovar  els  convenis  de  col·laboració  amb  organismes,  entitats  o  associacions  amb  vista  al
desenvolupament dels fins previstos en aquests estatuts si això suposa una modificació notable dels serveis
implantats, un augment dels gastos o una disminució dels ingressos previstos en els pressupostos.
3. Aprovar la memòria anual.
4. Atorgar les contractacions, els convenis i les concessions de qualsevol classe quan el seu import supere el
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, la quantia de sis milions deu mil cent vint-i-
un euros (6.010.121 €), incloent-hi els de caràcter plurianual, siga quina en siga la duració, sempre que
l’import acumulat de totes les seues anualitats supere el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici, o la quantia assenyalada.
5. Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci en matèries de competència de
l’Assemblea General.
6. Declarar la lesivitat dels actes del Consorci.
7. Aprovar, rectificar i comprovar l’inventari.
8. Concertar les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment
supere el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, de conformitat amb el que
disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
9. Autoritzar i disposar la despesa dins dels límits de la seua competència.
10. Acordar el reconeixement extrajudicial de crèdits
11. Adquirir béns i la transacció sobre aquests, així com alienar-los o qualsevol altre acte de disposició,
quan siga  de la  seua competència,  incloent-hi  la  cessió  gratuïta a  altres administracions o institucions
públiques i a institucions privades d’interés públic sense ànim de lucre.
12. Ampliar el nombre d’anualitats i elevar els percentatges a què es refereix l’apartat 3 de l’article 174 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
13. Aprovar els projectes d’obra i de serveis quan la competència per a la seua contractació o concessió
corresponga a l’Assemblea General, i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos. 
14. Exercir  les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  respecte  dels  contractes  d’obres,  de
subministrament i de serveis, dels contractes administratius especials i dels contractes privats quan el seu
import supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost o la quantia de sis milions d’euros,
incloent-hi els de caràcter plurianual, siga quina en siga la duració, sempre que l’import acumulat de totes
les seues anualitats supere el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici, o la quantia assenyalada.
15. Exercir les competències com a òrgan de contractació de les alienacions del patrimoni quan el seu valor
supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost o l’import de tres milions d’euros, sempre que
la seua quantia no excedisca el 20 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
16. Exercir les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes no mencionats en els
apartats anteriors. 
17. Autoritzar,  denegar  o  reconéixer  les  compatibilitats  del  personal  i  emetre  els  informes  per  a  la
declaració de compatibilitat per altres administracions públiques.

Les atribucions delegades les exercirà la Junta de Govern en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació,
sense que siguen susceptibles de ser-ho, al seu torn, en cap altre òrgan. 

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern en virtut d’aquesta delegació es farà constar de forma
expressa aquesta circumstància per mitjà de la inclusió, en la part expositiva, de la menció següent: "Aquest



acord l’adopta la Junta de Govern en virtut de la delegació que li va atorgar l’Assemblea General en la sessió
celebrada el dia 11 de novembre de 2015.

En aplicació del que disposa l’article 115.c del ROF, es confereix a la Junta de Govern la resolució dels
recursos de reposició interposats contra els actes que adopte per delegació.


