
COMPETÈNCIES DELS ÒRGANS DE GOVERN

PRESIDÈNCIA

President o Presidenta. (Article 31 dels Estatuts del Consorci.)

El president o la presidenta serà el de la Diputació Provincial de València o el diputat o la diputada provincial
en qui delegue. (Vegeu document específic de delegació en este portal.)

Competències de la Presidència del Consorci (Article 32 dels Estatuts del Consorci.)

Són atribucions del president o la presidenta del Consorci les següents:

a) Dirigir el govern i l’administració del Consorci.

b) Posseir la representació legal del Consorci a tots els efectes.

c) Nomenar i separar els membres de la Junta de Govern

d) Convocar, presidir, suspendre i alçar les reunions de l’Assemblea General, excepte els supòsits previstos
en estos Estatuts i  la legislació de règim local;  de la Junta de Govern, i  de qualssevol  altres òrgans del
Consorci, quan així s’establisca en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb el seu vot de
qualitat.

e) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres del Consorci.

f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins
dels límits de la seua competència; concertar operacions de crèdit, excloent-ne les previstes en l’article
177.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals,  sempre que aquelles estiguen previstes en el  Pressupost i  el  seu import  acumulat dins de cada
exercici econòmic no supere el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li
correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no supere el 15 per cent
dels  ingressos  corrents  liquidats  en l’exercici  anterior;  ordenar pagaments  i  retre  comptes,  tot  això de
conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

g) Vigilar el compliment i  publicació dels acords adoptats per l’Assemblea General i  la Junta de Govern
assistit del secretari o la secretària.

h)  Delegar funcions amb caràcter temporal o indefinit en el Junta de Govern i  en el vicepresident o la
vicepresidenta,  i  en  l’àmbit  de  les  seues competències  de gestió  ordinària,  en la  persona titular  de la
gerència.

i) Aprovar la liquidació del pressupost.

j) Subscriure en nom del Consorci escriptures, pòlisses, contractes, convenis i la resta de documents.

k) Aprovar les modificacions de crèdits que no suposen augment de les quotes dels ens consorciats, ni
modificació dels serveis, de la plantilla o de les inversions ja previstes en el pressupost, ni requerisquen
operacions de crèdit per al seu finançament.

l) Elaborar el projecte de pressupost general assistit de la persona titular de la gerència i de l’interventor o la
interventora.

m) Contractar obres, serveis i subministraments dins dels límits establits en la legislació de règim local.



n)  Exercir  la  direcció  superior  de  tot  el  personal,  i  acordar  el  seu  nomenament  i  sancions,  inclosa  la
separació del servei dels funcionaris o les funcionàries del Consorci i l’acomiadament del personal laboral,
donant compte a l’Assemblea General, en estos dos últims casos, en la primera sessió que celebre. 

o) Resoldre les reclamacions prèvies en assumptes civils i laborals.

p) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci en les matèries de la seua
competència, fins i tot quan les haguera delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la
competència de l’Assemblea General, en este supòsit donant compte a este en la primera sessió que celebre
per a la seua ratificació.

q) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les
bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir
les retribucions complementàries que no siguen fixes i periòdiques.

r) La iniciativa per a proposar a l’Assemblea General la declaració de lesivitat en matèries de la competència
del president o la presidenta.

s) Adoptar personalment, i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc
d'estos, les mesures necessàries i adequades, donant-ne compte immediat a l’Assemblea General.

t) Sancionar les faltes de desobediència a la seua autoritat o per infracció de les ordenances del Consorci,
excepte en els casos en què tal facultat estiga atribuïda a altres òrgans.

u) 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.

v) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords del Consorci.

w)  Les  que  expressament  li  atribuïsquen  les  lleis  als  alcaldes  presidents  o  alcaldesses  presidents,  o
l’Assemblea General del Consorci per delegació.

x) Les altres facultats i atribucions que no estiguen expressament conferides en estos Estatuts, a l’Assemblea
General o a la Junta de Govern.

Delegació de competències de la Presidència (Article 33 dels Estatuts del Consorci.)

1. El president o la presidenta del Consorci pot delegar les seues atribucions, excepte les mencionades en
els articles 21.3 i 71 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en els termes que
es preveu en este article i en els presents Estatuts.

2.  El  president o  la  presidenta  pot  efectuar  delegacions en favor  de la  Junta de Govern,  com a òrgan
col·legiat. En este cas, els acords adoptats per esta en relació amb les matèries delegades, tindran el mateix
valor que les resolucions que dicte el president o la presidenta en exercici de les atribucions que no haja
delegat, sense perjudici de la seua adopció d’acord amb les regles de funcionament de la Junta.

3. El president o la presidenta pot delegar l’exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta
de Govern, i en les persones representants de les entitats consorciades, sense perjudici de les delegacions
especials  que,  per  a  comeses  específiques,  puga  realitzar  en  favor  de  qualssevol  representants  de  les
entitats consorciades.

4.  Las  delegacions  genèriques  es  referiran  a  una  o  diverses  àrees  o  matèries  determinades,  i  podran
comprendre tant la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en general, inclosa la
facultat de resoldre per mitjà d’actes administratius que afecten a tercers.



5. Las delegacions especials podran ser:

a) Relatives a un projecte o assumpte determinat. En este cas l’eficàcia de la delegació, que podrà contindre
totes les facultats delegables del president o la presidenta, inclosa la d’emetre actes que afecten a tercers,
es limitarà al temps de gestió o execució del projecte.

b) Relatives a un determinat servei. En este cas la delegació comprendrà la direcció interna i la gestió dels
serveis corresponents, però no podrà incloure la facultat de resoldre per mitjà d’actes administratius que
afecten a tercers.

VICEPRESIDÈNCIA
1. La Vicepresidència serà exercida per la persona titular designada per l’òrgan competent de la Generalitat
o, si és el cas, per la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i emergències
de la Generalitat.

2. La persona titular de la Vicepresidència substituirà el president o presidenta nats o per delegació, en els
casos d’absència, vacant o malaltia i la resta que reglamentàriament siguen procedents, i tindrà les mateixes
facultats  que  este,  durant  el  temps  que  dure  la  substitució,  sense  que  en  cap  cas  puga  assumir  la
representació de la Diputació Provincial.

3.  La Vicepresidència,  en cas de no assistència a les sessions  dels  òrgans col·legiats,  podrà designar el
funcionari o la funcionària idonis de la conselleria que la represente amb veu i vot.


