
COMPOSICIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL
Article 17 dels Estatuts del Consorci:

1.  L’òrgan  suprem  de  govern  del  Consorci  serà  l’Assemblea  General,  composta  per una  persona
representant  de  cada  un  dels  municipis  consorciats  designada pel  Ple  del  Consorci,  una  persona
representant  de  la  Generalitat,  i  el  president  o  la  presidenta  del  Consorci.  (Vegeu  la  relació  de
representants en el document independent d’aquest portal)

2. Les persones representants dels municipis consorciats seran designades pels plens dels municipis, els
quals podran designar una segona persona representant que suplisca les absències, malalties i vacants de
les persones titulars.

3. Si no hi ha una designació expressa d'una persona representant pel ple municipal, el municipi podrà ser
representat per l’alcalde o alcaldessa d'aquest.

Article 7. del Reglament Orgànic del Consorci

Dret i deure d’assistència

Les persones representants de les entitats consorciades tenen el dret i el deure d’assistir, amb veu i vot, a
les sessions de l’Assemblea General i a les d’aquells altres òrgans col·legiats dels quals formen part, llevat
d'una causa justa que els ho impedisca, i ho hauran de comunicar amb antelació suficient al president o a la
presidenta de l’òrgan de què es tracte.

Article 8. del Reglament Orgànic del Consorci

Representació i dret al vot.

1.  Cada  membre  de  l’Assemblea  General  tindrà  un  nombre  de  vots  proporcional  a  la  seua  aportació
econòmica al pressupost anual de funcionament del Consorci. (Vegeu la relació de percentatges de vot en
el document independent d’aquest portal)

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, cap membre podrà superar el 50 % del nombre de vots. I en
aquest cas, s’addicionara la diferència de vots als municipis consorciats en proporció a la seua aportació
econòmica.

3. El nombre de vots que corresponguen a cada una de les entitats consorciades es determinarà anualment
prenent com a base les aportacions econòmiques anuals que hagen de realitzar aquestes per a cada exercici
pressupostari i que estan obligades a consignar en els seus pressupostos de despeses respectius.

4. Anualment i junt amb l’aprovació del pressupost del Consorci, s’aprovara la determinació del nombre de
vots que hagen de correspondre a cada membre en l'aplicació del que disposa aquest article.

5. En el cas que coincidisquen en una mateixa persona la representació de dos membres del Consorci, el seu
vot en l’Assemblea General aglutinarà la representació dels dos ens que represente, i podran votar en una
representació en un sentit i, en l’altra, en un altre de distint

6. Excepte el que disposen els seus estatuts, el vot no és delegable.


