
 

PUNT 4. PROPOSTA MODIFICACIÓ ESTATUTS PER A LA CONFIGURACIO DE 
LA PRESTACIO DE SERVEIS A MUNICIPIS DE L’ AMBIT DEL CONSORCI 
 
 -EXPOSICIO DE MOTIUS- 
 
La modificació dels Estatuts te per objecte reflexar en els Estatuts la possibilitat de 
prestació de serveis pel Consorci directament als municipis.  
 
Es a dir si be el Consorci es configurà fonamentalment com a ens instrumental per 
a prestar serveis  a les Mancomunitats en la pràctica molts serveis especialitzats 
s’han configurat per a prestar-los directament als municipis, en funció de les 
necessitats d’aquests (hi han serveis que es presten a tots els municipis i altres sols 
a determinats)  i de les característiques dels programes i dels esmentats serveis 
especialitzats del Consorci ( per eixample gestors d’energia, oficina verda, serveis 
ambientals, turisme, promoció econòmica i qualsevol derivat de subvencions ó 
programes d’altres administracions que s’executen en els municipis) 
 
Per altra banda, es tracta d’adaptar el regim econòmic del Consorci a un règim 
semblant al que s’ efectua per les Mancomunitats mitjançant la liquidació de quotes 
complementàries per la prestació de serveis 
 
En este sentit es proposa la modificació dels següents articles 
 
- Article 1.- Objecte. Els estatuts tenen per objecte establir el règim jurídic i les finalitats del 
Consorci de la Ribera, constituït entre la Mancomunitat de la Ribera Alta i la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Ribera Baixa, concretant les particularitats del seu règim orgànic i 
financer. 
El Consorci articula la cooperació econòmica, tècnica i administrativa de les dues 
mancomunitats, tant entre elles, com de les dues entitats, conjuntament, amb altres 
administracions públiques; tant en serveis locals, com en assumptes d'interès comú. Així 
mateix el Consorci podrà prestar serveis als ajuntaments de l’àmbit del Consorci quan així 
s’acorde expressament en la configuració dels serveis. 
 
Article 4 in fine .- Així mateix, el Consorci podrà efectuar, com a ens instrumental, la gestió 
de serveis o execució de projectes que afecten només a diversos municipis pertanyents a 
l'àmbit de les dues mancomunitats, amb participació o no d'altres municipis, quan les 
característiques d'aquests serveis o projectes ho requerisquen  i els municipis respectius 
ho sol·liciten i deleguen ó autoritzen l'execució de les competències en el Consorci, d'acord 
amb la legislació vigent. 
 
Article 21.2 in fine .- 2. El Consorci podrà aprovar la liquidació de quotes complementàries 
als municipis als que preste serveis. L’acord de creació dels serveis determinarà les 
característiques i import de les mateixes. 



Consorci de La Ribera 

 
Anunci del Consorci de La Ribera sobre aprovació definitiva de modificació de estatus. 

 

ANUNCI 

La Junta General del Consorci de la Ribera, en sessió celebrada en data 16 de desembre de 2014, aprovà la modificació Estatuts, amb 

la finalitat d’adaptar els Estauts del mateix a la  Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures 

de reforma.  
 

Sotmès a informació pública mitjançant anunci en el B.O.P de data 30 de desembre de  2014 i anunci en la pàgina web del consorci, 

no es va produir cap al·legació ó reclamació, per la qual cosa, de conformitat amb all`disposat en l'esmenta acord, s'entén aprovat 

definitivament. 

En compliment d'allò acordat i de la normativa concordant establerta en l' artícle 49 de la Llei 7/1985 Reguladora de las Bases de 

Règim Local del Text Refós de disposicions vigents de Règim Local, i amb la finalitat d'integrar aquesta modificació amb la resta dels 
Estatuts es publica la totalitat del text vigent dels Estatuts del Consorci que inclouen les modificacions aprovades en els articles 

esmentats. 

 

Preàmbul 

Amb la finalitat de dotar la Ribera del Xúquer d'un organisme d'àmbit comarcal que gestione, rentabilitze i ordene tots aquells serveis 

i recursos que necessiten les mancomunitats i els pobles que la integren, en tant no ens doten d'una Llei de Comarcalització, es crea 
el Consorci de la Ribera. 

 

És i ha de ser missió d'aquest Consorci, vetllar pel medi ambient, el desenvolupament local  

i qualsevol altra finalitat que siga d'interès en l'àmbit comarcal, que necessàriament ha de potenciar-se com a àrea adequada per a la 

prestació de serveis de caràcter supramunicipal 

 
Estatuts 

- Article 1.- Objecte. Els estatuts tenen per objecte establir el règim jurídic i les finalitats del Consorci de la Ribera, constituït entre la 

Mancomunitat de la Ribera Alta i la Mancomunitat Intermunicipal de la Ribera Baixa, concretant les particularitats del seu règim orgànic 

i financer. 

El Consorci articula la cooperació econòmica, tècnica i administrativa de les dues mancomunitats, tant entre elles, com de les dues 

entitats, conjuntament, amb altres administracions públiques; tant en serveis locals, com en assumptes d'interès comú. Així mateix el 
Consorci podrà prestar serveis als ajuntaments quan aixì s’acorde expressament en la configuració dels serveis. 

 

- Article 2.- Administració Pública d'adscripció del Consorci 

El Consorci queda adscrit a la Mancomunitat de la Ribera Alta, als efectes del que estableix la Llei 30/92 de 26 de novembre sobre 

règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú i en la Llei 27/2013 de 27 de desembre sobre 

racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. 
No obstant això, cadascuna de les dues mancomunitats, participarà i respondrà dels drets i de les obligacions del Consorci, en el 

percentatge previst per aquest per les aportacions econòmiques al pressupost anual del Consorci. 

Article 3.- Personalitat jurídica. 

El Consorci té personalitat jurídica pròpia diferent de la dels ens consorciats. 

El Consorci tindrà, dins el marc normatiu general, plena capacitat jurídica per a realitzar i aconseguir les finalitats que constitueixen el 

seu objecte. En conseqüència podrà adquirir, posseir, reivindicar i alienar béns de tota mena, obligar-se, celebrar contractes, exercitar 
accions i excepcions, interposar recursos, dins de la legislació vigent, sempre que aquests actes es realitzen per al compliment dels 

fins i activitats que constitueixen seu objecte. 

El Consorci realitzarà les seues activitats, per al compliment de les finalitats i funcions que se li atribueixen, en nom propi o bé en nom 

dels subjectes consorciats. Podran, utilitzar qualsevol forma de gestió admesa en la legislació de règim local. 

Article 4.- Finalitat del Consorci. Aquest consorci es crea amb la finalitat de desenvolupar tota mena de projectes que puguen ser 

d'interès per a les mancomunitats integrants, que en tot cas haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminant duplicitats 
administratives 

En concret, el Consorci tindrà, entre altres, i d'acord amb la legislació vigent, les següents finalitats: 

- Gestió dels projectes de col·laboració en qüestions mediambientals, entre la Mancomunitat de la Ribera Alta i la Mancomunitat de la 

Ribera Baixa i / o altres organismes 

- Gestió dels projectes de col·laboració en promoció de turisme, entre la Mancomunitat de la Ribera Alta i Mancomunitat de la Ribera 

Baixa i / o altres organismes 
- Qualsevol altra qüestió en matèria mediambiental, cultural, promoció del desentrollament local, gestions administratives conjuntes, 

de qualsevol altra finalitat que es consideri d'interès comú per al Consorci o els organismes representats. 

Així mateix, el Consorci podrà efectuar, com a ens instrumental, la gestió de serveis o execució de projectes que afecten només a 

diversos municipis pertanyents a l'àmbit de les dues mancomunitats, amb participació o no d'altres municipis, quan les característiques 

d'aquests serveis o projectes ho requerisquen  i els municipis respectius ho sol·liciten i deleguen ó autoritzen l'execució de les 
competències en el Consorci, d'acord amb la legislació vigent. 

 

Article 5.- Duració. El Consorci tindrà duració indefinida i subsistirà mentre perdure la necessitat dels fins i funcions que se li 

atribuïxen, llevat que, per impossibilitat sobrevinguda per al compliment dels seus fins o altres excepcionals circumstàncies, es 

decidisca la seua dissolució per acord dels seus membres amb el quòrum establit en els presents estatuts i seguint el mateix 

procediment que per a la seua constitució. 
Article 6.- Domicili del Consorci. El domicili del Consorci radicarà en la localitat d'Alzira en el Carrer Taronger, 116, seu de la 

Mancomunitat de la Ribera Alta. El funcionament administratiu del Consorci es desenvoluparà en les respectives seus de la 

Mancomunitat de la Ribera Baixa i la Mancomunitat de la Ribera Alta. Els serveis especialitzats podran tindre la seua seu en la de 

qualsevol de les mancomunitats ó en edificis ó dependències d'aquestes ó dels municipis que formen part d'elles, que s'adscribisquen 

ó convenien, quan així ho requerisca el desenvolupament dels fins i funcions d'aquell, a criteri de les entitats intervinents, intentant 

sempre aprofitar al màxim els recursos de les ens consorciats. 
Article 7.- Òrgans directius. El Consorci estarà regit pels següents òrgans: 

a) La Junta General. 

b) La Comissió Executiva. 

c) El President. 

d) El vice-president,ó vice-presidents. El vice-president ó vice-presidents, substutuirán pel seu ordre al President, en cas d'absència, 



 

enfermetat ó vacant del càrrec, sense perjudici d'allò establert en l'article 10 dels Estatuts. El vce-president tindrà les funcions que li 

delegue el President. 
Les funcions ó delegacions de la Presidència es donarà compte en la Junta General del Consorci 

Article 8.- Junta General. La Junta General del Consorci estarà constituïda pels representants de les entitats associades, en un 

nombre de divuit vocals que seran designats per aquelles, que siguen membres de la Junta de Govern de les Mancomunitats, en la 

forma i proporció que a continuació es determina. 

a) La Presidència de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i la Presidència de la Mancomunitat de la Ribera Alta, com a vocals nats 

b) Vuit vocals designats per la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
c) Vuit vocals designats per la Mancomunitat Intermunicipal de la Ribera Baixa. 

Formaran part de la Junta General, amb veu però sense vot, el Secretari i l'Interventor del Consorci ( i el Gerent en cas que existira , 

que seran designats per la Comissió Executiva entre el personal pertanyent a les Administracions consorciades. 

Els vocals seran nomenats i separats lliurement per les respectives Administracions i cessaran al perdre la condició representativa en 

virtut de la qual hagueren sigut designats. 

La designació de representants es farà de la següent manera: 
- Un representant per cadascun dels grups polítics que formen part de les Assemblees generals de les mancomunitats. 

- La resta de membres seran elegits d'acord amb un criteri proporcional entre els grups polítics que formen part de les Assemblees 

generals de les mancomunitats. 

Deurà procedir-se al nomenament dels representants en el Consorci en el termini de trenta dies des de la data de celebració de la 

sessió constitutiva de les Mancomunitats. 

Article 9.- Els càrrecs de la Presidència i Vice-presidència del Consorci hauran de ser necessàriament qui exercisquen el càrrecs de la 
Presidència o Vicepresidència de les respectives Mancomunitats. Els càrrecs de la Presidència i Vice-Presidència del Consorci, 

s'exerciran per períodes iguals i amb caràcter rotatori per cadascuna de les Mancomunitats que formen part del Consorci. 

Article 10.- Comissió Executiva. La Comissió Executiva estarà integrada pel President, el vice-president i per quatre vocals, que seran 

elegits per la Junta General, entre els seus membres, i en la mateixa proporció de representants que per a cada organisme 

consorciat s'assenyalen en els presents estatuts. 

Formaran part de la Comissió, amb veu però sense vot, el Secretari i l'Interventor de Fons del Consorci ( i a més a més, si és 
procedent, el Gerent d'aquest ). 

En cas de cessament d'algun vocal per pèrdua de la seua condició representativa o per qualsevol altra causa reglamentària, es 

procedirà per la Junta General a elegir al seu substitut, qui exercirà el càrrec durant el temps que faltara al seu antecessor per a 

completar el seu període d'actuació.  

Els càrrecs del Consorci continuaran en funcions una vegada finalitzada la legislatura per la qual foren elegits en els respectius 

municipis i mancomunitats, fins la constitució del consorci d'acord amb la nova legislatura. 
Article 11.- Atribucions de la Junta General. Correspondran a la Junta General les atribucions necessàries per al desenvolupament i 

actuació de les finalitats del Consorci. 

En particular, seran de la seua competència les següents atribucions: 

1. Elecció del President, del vice-president i dels membres que componen la Comissió Executiva 

2. La determinació de les directrius de gestió per a l'execució dels convenis de col·laboració. 

3. L'aprovació del programa d'actuació del Consorci, dels seus pressupostos, examen i aprovació de comptes, 
4. L'aprovació de la plantilla de llocs de treball del consorci. 

5. La proposta de modificació dels estatuts del Consorci, que seguirà els mateixos tràmits que la seua aprovació. 

6. L'aprovació del programa d'actuació del Consorci, dels seus pressupostos, examen i aprovació de comptes, aprovació d'operacions 

de crèdit i qualsevol una altra classe de compromisos econòmics. 

7. L'adquisició, alienació, gravamen de béns i drets que el consorci siga titular per qualsevol concepte, dins els límits assenyalats en 

la normativa de règim local. 
8. L'aprovació de reglaments de règim interior i de serveis, així com les tarifes corresponents i ordenances d'exaccions, conforme a 

les normes que resulten d'aplicació. 

9. La contractació de les obres necessàries per a l'execució de les activitats del Consorci, dins del límits assenyalats en la normativa 

sobre contractació pública. 

10. L'exercici d'accions administratives i jurisdiccionals i la defensa en els procediments dirigits contra el Consorci. 

11. Aprovar la memòria de gestió anual, donant compte de la mateixa a les Administracions consorciades. 
12. L'aprovació d'operacions de crèdit i qualsevol una altra classe de compromisos econòmics. 

13. La proposta de dissolució del Consorci. 

Article 12.- Funcions del President. Correspondran al President les següents atribucions: 

1. Dirigir el govern i l'administració del Consorci. 

2. Formar l'ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i alçar les sessions, i dirigir les deliberacions. 

3. Publicar, executar i fer complir els acords de la Junta i de la Comissió Executiva ( llevat que aquesta facultat s'atribuïsca al Gerent, 
sense perjudici de la direcció del President) 

4. Ordenar les despeses i els pagaments dins dels límits en les bases d'execució del pressupost ordinari del Consorci. 

5. Representar judicialment i administrativament al Consorci, podent conferir mandats per a l'exercici de la dita representació, i 

exercir les accions en cas d'urgència, sense perjudici de la posterior ratificació per la Junta General. 

6. Dirigir i inspeccionar els serveis i activitats del consorci. 
7. Delegar en el vice-president (o vice-presidents si és procedent ) l'exercici de les atribucions assenyalades en els apartats 

precedents. 

8. Contractar obres i serveis dins de la seua competència segons la normativa de règim local. 

9. Qualsevol altra funció que la normativa de règim local atribuïsca al President de la Corporació i no estiga expressament atribuïda a 

altres òrgan del Consorci. 

En cas d'absència, malaltia o vacant de Presidència, substituirà al President el vice-president. 
Article 13.- La Comissió Executiva. 

La Comissió executiva tindrà les següents funcions: 

1. L'encàrrec per a l'elaboració d'estudis, plans i programes per a la completa execució dels acords del Consorci. 

2. L'encàrrec per a realitzar i l'aprovació dels projectes d'obres i instal·lacions dels serveis compresos en l'àmbit d'actuació del 

Consorci, sense perjudici de les competències que, en relació als mateixos, corresponguen a les Administracions Públiques 

intervinents. 
3. Qualsevol altra funció que no estiga expressament atribuïda als òrgans de govern i administració el Consorci, o que siga delegada 

per la resta dels òrgans del Consorci. 

Article 14.- Secretari i Interventor de Fons. El Secretari i l'Interventor de Fons (i el gerent si escau) del Consorci seran designats per 

la Presidència entre el personal de les respectives Administracions consorciades ó dels municipis pertanyents a les mateixes  amb les 

funcions que expressament se'ls atribuïxen en els presents estatuts per al compliment dels acords del conveni de col·laboració. 



Podrà designar-se un gerent amb les funcions que determine la Comissió Executiva, i com a mínim les següents: 

1. Executar i fer complir els acords del consorci. 
2. Impulsar i fer el seguiment dels serveis i activitats que es realitzen. 

3. Assistir a les reunions dels òrgans col·legiats del consorci amb veu però sense vot. 

4. Elaborar un Memòria de gestió anual del Consorci, que sotmetrà a estudi i aprovació de la Junta General del mateix, dins del 

primer trimestre de cada any. 

5. Les altres funcions de gestió que la Junta General o la Comissió Executiva li encomanen. 

Article 15.- Sessions i Acords.  
El règim de funcionament, s'acomodarà a allò que s'ha disposat en la legislació de règim local, en tot allò que li siga aplicable i sense 

perjudici de les especialitats derivades de la seua pròpia organització. 

Article 16.- Convocatòries. La Junta celebrarà reunió ordinària, com a mínim, una vegada al semestre, i la Comissió Executiva una 

vegada al trimestre, sense perjudici de les sessions extraordinàries que siguen convocades pel President o ho propose la tercera part 

dels seus membres. En aquest cas el President haurà de convocar la reunió dins de deu dies següents al de la presentació de la 

sol·licitud. 
A les sessions podran assistir amb veu però sense vot, els tècnics i el personal especialitzat que convinga oir en algun assumpte o 

assumptes determinats. 

De cada sessió de la Junta general i de la Comissió executiva s'alça la corresponent acta, que una vegada aprovada en la sessió 

següent serà transcrita en el respectiu llibre d'actes, que haurà de ser foliat i enquadernat i legalitzada cada full amb la rúbrica del 

President, i en la que s'expressarà, en primera pàgina, mitjançant diligència del Secretari, el nombre de folis i la data d'obertura. 

Dins del primer trimestre de cada any, la Junta General haurà de considerar la memòria de gestió de l'any anterior i la rendició de 
comptes referits el mateix. En reunió a celebrar dins de l'últim trimestre de cada any, la Junta haurà de considerar el programa 

d'actuació i el pressupost de l'any següent. 

Article 17.- Règim dels acords. Els acords de la Junta General i de la Comissió Executiva s'adoptaran per majoria simple dels 

membres presents, en cas d'empat decidirà el vot de qualitat del President.. 

Serà precís el quòrum favorable de majoria absoluta, del nombre total de vots del consorci per a la validesa dels acords de la Junta 

que s'adopten en les següents matèries: 
1. La modificació dels estatuts. 

2. La dissolució i liquidació del Consorci. 

Article 18.- Validesa dels Acords. Les decisions i acords del Consorci obligaran a les entitats associades. Només requeriran la seua 

ratificació per part dels ens consorciats, els acords del consorci que impliquen aportacions o responsabilitat econòmica no prevista 

inicialment en els convenis de col·laboració, els pressupostos anuals o en les seues modificacions posteriors. 

Article 19.- Règim Jurídic del Consorci. L'actuació administrativa del Consorci es regirà pels preceptes continguts en els presents 
estatuts, els convenis de col·laboració i en la legislació sobre procediment administratiu comú, i es desenvoluparà conforme als 

principis d'economia, celeritat, eficàcia i servei als ciutadans. 

La publicació de les resolucions i acords del Consorci es farà, a més de en els butlletins oficials en els que legalment procedisca, als 

locals del domicili del consorci i en els de les Administracions consorciades, sense perjudici de donar-los la màxima difusió a través 

dels mitjans de comunicació social. 

Article 20.- Impugnació dels acords. Els acords i resolucions del Consorci seran impugnables en via administrativa i judicial de 
conformitat amb allò que s'ha previst en la legislació de procediment administratiu comú. 

Article 21.- Hisenda del Consorci. 1. La Hisenda del consorci estarà constituïda, de conformitat amb allò que s'ha establit en els 

convenis de Col·laboració, pels següents recursos econòmics: 

1. Ingressos de dret privat. 

2. Subvencions i altres ingressos de dret públic. 

3. Taxes per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la seua competència. 
4. Contribucions especials per l'execució d'obres o per a l'establiment, ampliació o millora dels serveis de competència del consorci. 

5. Els procedents d'operacions de crèdit 

6. Qualsevol altre ingrés o recurs que autoritze la legislació vigent. 

També formaran part dels recursos del Consorci les aportacions de les entitats consorciades que s'efectuaran anualment en proporció 

al nombre d'habitants en execució dels acords dels distints convenis de col·laboració, sense perjudici de les aportacions 

extraordinàries que si és procedent es considere necessari, i de la quota ordinària que puga establir-se per a despeses comunes de 
funcionament. 

2. El Consorci podrà aprovar la liquidació de quotes complementàries als municipis als que preste serveis. L’acord de creació dels 

serveis determinarà les característiques i import de les mateixes 

Article 22.- Taxes i Contribucions Especials. El consorci podrà establir i exigir les taxes i contribucions especials que legalment 

procedeixen pels serveis individualitzats que preste i per les obres que realitze, conforme a la legislació aplicable. 

Article 23.- Projectes d'obres. Per a l'execució de les obres i la prestació de serveis es confeccionarà el corresponent projecte en què 
es determinarà el sistema de finançament que procedisca d'acord amb els recursos del Consorci 

Article 24.- Programa General d'activitats. El Consorci desenvoluparà la seua actuació conforme a un programa general d'activitats, 

la vigència del qual s'estendrà al període que s'assenyale i que es formarà amb la totalitat dels serveis i convenis de col·laboració 

signats pels ens consorciats i que estiguen en vigor en el moment de preparar el dit Programa. 

El Consorci formarà un pressupost ordinari anual, ajustant-se a allò que s'ha establit en la legislació pressupostària aplicable. El 
consorci formularà així mateix un pressupost d'inversions, en el que hauran d'incloure's les despeses d'aquest caràcter relatiu a 

l'activitat que li és pròpia , així com els ingressos derivats de la mateixa conforme a allò que s'ha establit en les normes que resulten 

d'aplicació. 

Article 25.- Custòdia dels Fons. Els fons econòmics del consorci es custodiaran en un banc amb què es contracte al servei de 

tresoreria, previ informe de l'Interventor. Totes les operacions d'entrada i eixida de fons en comptes bancaris necessitaran la prèvia 

conformitat de l'interventor de fons del consorci. 
Article 26.- Comptes. El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes s'ajustarà a allò que s'ha establit en la legislació 

general aplicable al règim local. 

Article 27.- Modificació dels estatuts. La modificació d'aquests estatuts, previ acord de la Junta General amb el quòrum de majoria 

absoluta, haurà de ser ratificada per les Administracions consorciades i aprovades amb les mateixes formalitats que per a l'aprovació 

d'aquells. 

Article 28.- Separació del Consorci. Qualsevol Administració o entitat consorciada podrà separar-se del consorci sempre que 

complisca les següents condicions: 

1.- Preavís d'un any dirigit al President del Consorci. 

2.- Estar al corrent en el compliment de les obligacions i compromisos anteriors i garantir el compliment de les obligacions pendents. 



 

3.- Garantir que la separació no comportarà perjudicis per a la realització de qualsevol dels serveis o activitats del consorci, ni 

perjudicis per als interessos públics al mateix encomanats. 

Sense perjudici d’allò disposat en este article pel que fa a les causes i procediment de separació de les administracions ó entitats 

consorciades, de l’exercici del dret de separació i dels efectes del dret de separació del Consorci, serà d’aplicació al Consorci allò 

establert en els articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

administrativa ó qualsevol altra disposició que la subtituisca, derogue ó modifique allò disposat en els esmentats articles 

Article 29.- Causes de dissolució. El Consorci , de conformitat amb les previsions del conveni de Col·laboració per al qual es constitueix, 

podrà dissoldre's per les següents causes: 

1. Per la realització del seu objecte i per acord de les Administracions Consorciades. 

2. Per transformació del Consorci en una altra entitat que s'acorde per les Administracions consorciades. 

L'acord de liquidació determinarà la forma en què haja de procedir-se a la liquidació dels béns del consorci i a la reversió de les obres 

i instal·lacions existents a les entitats consorciades. 

Sense perjudici d’allò disposat en este article,  pel que fa a la dissolució ó liquidació  del Consorci serà d’aplicació allò establert en els 

articles 14 i 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa 

qualsevol altra disposició que la subtituisca, derogue ó modifique allò establert en els esmentats articles. 

 

Article 30.- Incorporació de nous membres. Podran incorporar-se altres administracions públiques u organismes d'aquestes, així com 

entitats públiques i privades sense ànim de lucro pel millor ó adequat compliment de les finalitats previstes en els Estatuts.  

La incorporació requerirà acord favorable de la Comissió executiva que haurà de ser ratificat per la Junta General i determinarà la 

possible representació i participació econòmica del nou membre en els òrgans del Consorci. 

Disposicions Finals. 
Primera. Entrada en vigor. L'entrada en vigor dels presents estatuts es produirà a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província de l'acord d'aprovació definitiva. 

Segona. Sessió Constitutiva. La sessió constitutiva de la Junta General del Consorci es produirà dins dels vint dies següents al de 

publicació de l'acte aprovatori del Consorci, havent de procedir-se en la mateixa reunió a la designació dels membres de la Comissió 

executiva del Consorci. 

Tercera. Normativa supletòria. En allò no previst en els presents Estatuts i en el règim jurídic de l'actuació administrativa assenyalat 
en l'article 19, s'aplicarà com a supletòria la normativa de règim local. 

Contra el present acord, que es definitiu en via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant del 

Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos des de la publicació del present anunci  

Alzira, 27 de maig de 2015.-El president, Juan Ignacio Barrachina Domènech. 

 

 


