
REGULACIÓ GRUPS POLÍTICS
ARTICLES DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSORCI

Article 19. Disposició general

Als  efectes  de  la  seua  actuació  corporativa,  les  persones  representants  dels  municipis  consorciats  es
constituiran en grups polítics, excepte aquells que tinguen la consideració de membres no adscrits.

Article 20. Adscripció als grups polítics

1. L’adscripció als grups es regirà per les normes següents:

a) Es constituirà un grup per cada grup polític constituït en la Diputació Provincial de València.

b) Cap representant no podrà quedar adscrit a més d’un grup.

c) Cap representant no podrà pertànyer a un grup diferent d’aquell que corresponga a la llista electoral de la
qual haguera format part, excepte el cas del Grup Mixt.

2. En cas de dissolució sobrevinguda de coalicions electorals, les persones representants del partit  que
abandonen les coalicions passaran a integrar-se en el Grup Mixt, qualsevol que siga el nombre de coalicions
dissoltes.

Article 21. Constitució dels grups

1. Els grups polítics es constituiran per mitjà d’un escrit dirigit al president o la presidenta i subscrit per tots
els  seus  integrants,  que es  presentarà  en la  Secretaria  General  del  Consorci,  dins  dels  cinc  dies  hàbils
següents a la constitució de l’Assemblea General.

2.  En l’escrit  es farà constar la denominació del grup i  el nom del  portaveu i  del portaveu o portaveus
suplents.

3. Els membres de l’Assemblea General que adquirisquen la seua condició, després de la sessió constitutiva
d'esta, s’incorporaran al grup corresponent a la llista en què hagueren concorregut a les eleccions.

Article 22. Grup Mixt

1.  Grup  Mixt  és  el  format  per  tots  aquells  representants  que  hagueren  concorregut  a  les  eleccions
municipals en formacions, que no tinguen grup polític en la Diputació de València.

2. El Grup Mixt tindrà drets anàlegs als de la resta dels grups.

3. Els integrants del Grup Mixt podran exercir per rotació el càrrec de portaveu, segons l’orde que ells
mateixos determinen.

Article 23. Membres no adscrits

1. Tindran la consideració de membres no adscrits, els representes que no s’integren en el grup polític que
constituïsca la formació electoral per la qual van ser elegits o que abandonen el seu grup de procedència.

2.  En  tot  cas,  el  secretari  o  la  secretària  general  del  Consorci  podrà  dirigir-se  al  representant  o  a  la
representant legal de la formació política que va presentar la corresponent candidatura a l'efecte que es
notifique l’acreditació de les circumstàncies assenyalades.

Article 24. Incorporació a grups constituïts

Les persones representants dels  municipis  consorciats que adquirisquen la  seua condició després de la
sessió  constitutiva  de  l’Assemblea  General  hauran  d’incorporar-se  als  grups,  d’acord  amb  les  regles
acordades per l’Assemblea General.


