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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Patronat Provincial de Turisme de València
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació definitiva de la modificació dels
Estatuts del Patronat Provincial de Turisme de València.
ANUNCI
L’Excel·lentíssima Diputació de València, en sessió plenària ordinària
celebrada el passat 15 de març de 2016, va aprovar inicialment la
modificació dels Estatuts de l’organisme autònom Patronat Provincial
de Turisme de València.
Havent estat publicada l’esmentada aprovació inicial en el Butlletí
Oficial de la Província, número 86, de 6 de maig de 2016, i donat
que no s’han presentat reclamacions o suggerències durant el termini d’informació pública, la modificació dels Estatuts del Patronat
Provincial de Turisme de València ha quedat aprovada de forma
definitiva.
De conformitat amb allò disposat en els articles 33.2.b) i 70.2 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i
segons el procediment previst en l’article 49 del mateix text legal,
es procedeix a la publicació íntegra del text dels Estatuts del Patronat
Provincial de Turisme de València:
«ESTATUTS DEL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME
DE VALÈNCIA
ÍNDEX
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Concepte.
Article 2. Règim jurídic.
Article 3. Potestats administratives.
Article 4. Fins.
Article 5. Adscripció orgànica i control d’eficàcia.
Article 6. Seu.
Article 7. Duració.
CAPÍTOL II
Òrgans de govern
Secció primera
Enumeració
Article 8. Òrgans.
Article 9. Duració del mandat dels membres dels òrgans col·legiats.
Secció segona
Descripció dels òrgans
Article 10. El president.
Article 11. El vicepresident.
Article 12. El Consell Rector.
Article 13. Composició.
Article 14. El Consell Assessor de Turisme.
Article 15. El gerent.
Secció Tercera
Competències dels òrgans
Article 16. Del president.
Article 17. Del vicepresident.
Article 18. Del Consell Rector.
Article 19. Del Consell Assessor de Turisme.
Article 20. Del gerent.
Secció Quarta
Funcionament dels òrgans col·legiats
Article 21. Règim de sessions.
Article 22. Debats i votacions.
Article 23. De les actes i dels llibres d’actes i resolucions.
Article 24. Règim jurídic i procediment.
Article 25. El secretari, l’interventor i el tresorer.
Article 26. Delegació de funcions.
CAPÍTOL III
Del personal del Patronat
Article 27. Normes generals.
Article 28. Plantilla i relació de llocs de treball.
Article 29. Provisió dels llocs de treball i garanties dels seus titulars.
Article 30. Contractació del personal propi.
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CAPÍTOL IV
El patrimoni
Article 31. Concepte.
Article 32. Adscripció de béns.
CAPÍTOL V
Règim econòmic, pressupostari i comptable
Secció primera
Recursos econòmics
Article 33. Enumeració.
Secció segona
El Pressupost
Article 34. Normes generals.
Secció Tercera
La comptabilitat
Article 35. Règim.
CAPÍTOL VI
Facultats de control per part de la Diputació Provincial
Article 36. Controls específics.
Article 37. Facultats de la Diputació.
CAPÍTOL VII
Modificació dels estatuts i dissolució de l’organisme
Article 38. Modificació.
Article 39. Dissolució.
Disposició Final.
ESTATUTS DEL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE
VALÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Concepte.
L’organisme autònom provincial Patronat Provincial de Turisme de
València és un ens instrumental de la Diputació Provincial de València, constituït en exercici de la seua potestat d’autoorganització, en
règim de descentralització, amb personalitat jurídica pròpia i l’objecte
del qual és:
a) Exercir les competències que la legislació atorgue a les diputacions
provincials en matèria de turisme i,
b) Assegurar que es presten, a la província de València, els serveis
municipals de turisme.
Article 2. Règim Jurídic.
L’actuació del Patronat es regirà pels presents estatuts i, en allò no
hi previst, amb caràcter supletori, per la legislació del Règim Local
(Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora de les Bases de Règim Local).
Article 3. Potestats administratives.
En la seua qualitat d’administració pública institucional al Patronat
li corresponen les potestats:
a) Reglamentària i d’autoorganització.
b) De programació o planificació i
c) D’adquirir, posseir, administrar i alienar els seus béns.
Article 4. Fins.
Són fins del Patronat:
1. Impulsar el desenvolupament turístic provincial, en totes les seues
manifestacions, i en aquest sentit estudiar, planificar, organitzar,
programar, publicitar i executar accions promocionals a nivell internacional, nacional o provincial.
2. Coordinar, amb altres administracions públiques, la seua labor
promocional.
3. Promoure associacions, societats civils i mercantils, a fi d’incentivar
i dur a terme les activitats turístiques.
4. Estimular la creació o implantació de sistemes de gestió de qualitat als municipis, les mancomunitats de la província de València i
les empreses vinculades al sector turístic.
5. Divulgar els recursos naturals existents a la província de València
encaminats al foment d’un desenvolupament sostenible.
6. La divulgació del patrimoni historicoartístic de la província de
València.
7. Constituir-se en el centre rector d’iniciatives turístiques de la
província, de manera que els ajuntaments hi troben les línies
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d’assessorament i de suport per a implementar els projectes turístics
que puguen sorgir en els seus àmbits respectius d’actuació administrativa.
Per al millor compliment dels fins indicats, el Patronat podrà efectuar
tots els actes d’administració i disposició relacionats amb el seu
objecte, d’acord amb allò acordat pels seus òrgans de govern, formalitzant, gestionant i administrant fons, subvencions, crèdits, avals
i altres garanties i sense perjudici de les facultats de tutela que corresponen a la Diputació Provincial de València.
Igualment, en coherència amb els fins que se li han assignat, podrà
adoptar els acords i adquirir les obligacions que estime convenients
per a aconseguir-los, sense més límit que l’interés públic, l’ordenament
jurídic i els principis de la bona administració.
Article 5. Adscripció orgànica i control d’eficàcia.
El Patronat queda adscrit a l’Àrea de Presidència, sota la direcció
del diputat delegat de Turisme, que exerceix les facultats de control
previstes en aquests estatuts, com també la valoració i el control dels
resultats de la seua activitat, en atenció a la utilització adequada dels
recursos assignats.
Article 6. Seu.
1. La seu del Patronat se situa a València, a la plaça de Manises, núm.
7, entresòl, sense perjudici que el Consell Rector en puga acordar el
trasllat.
2. Quan les necessitats del servei ho aconsellen, podran establir-se
oficines del Patronat en qualsevol municipi de la província.
Article 7. Duració.
El Patronat es constitueix per temps indefinit.
La seua extinció tindrà lloc en els supòsits prevists en aquests estatuts
i en la legislació de Règim Local.
CAPÍTOL II
Òrgans de govern
Secció primera
Enumeració
Article 8. Òrgans.
1. Els òrgans del Patronat es divideixen en executius i en deliberants
i assessors.
2. Tenen naturalesa executiva el president, el vicepresident, el Consell Rector i el gerent.
3. Té caràcter deliberant i assessor el Consell Assessor de Turisme.
Article 9. Duració del mandat dels membres dels òrgans col·legiats.
1. Els representants de la Diputació Provincial cessen en extingir-se
el mandat d’aquesta; per revocació del nomenament; per renúncia,
mort o incapacitat, i per pèrdua de la condició de diputat provincial.
2. La resta de membres cessen quan així ho dispose l’organisme o
l’autoritat que els va nomenar.
3. El termini de duració del nomenament dels substituts serà aquell
que falte per a concloure el mandat del substituït.
Secció segona
Descripció dels òrgans
Article 10. El president.
És president del Patronat i dels seus òrgans col·legiats qui ho siga de
la Diputació Provincial de València.
Article 11. El vicepresident.
El càrrec de vicepresident correspondrà al diputat delegat de Turisme
o a qui estiguen atribuïdes aquestes competències.
Article 12. El Consell Rector.
El Consell Rector és l’òrgan màxim de govern i direcció del Patronat
i a qui correspon vetlar per aconseguir els seus fins.
Article 13. Composició.
1. El Consell Rector estarà integrat pels membres següents:
– El president
– El vicepresident i
– Deu diputats provincials, en proporció a la representació de cada
grup polític en el Ple de la Diputació, designats pel president
d’aquesta a proposta de cada portaveu.
En el mateix acte es nomenaran els suplents corresponents.
– Quatre representants del sector empresarial turístic, d’entre aquells
que proposen la Cambra de Comerç de València, la Federació Em-
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presarial d’Hostaleria València i província, la Unió Hotelera de la
província de València i l’Associació Provincial de Càmpings de
València. Nomenats pel president del Patronat.
2. A les sessions del Consell assistiran el gerent, el secretari general
i l’interventor de Fons de la corporació o persones en qui deleguen,
que actuaran en l’exercici de les seues funcions, amb veu però sense vot.
Article 14. El Consell Assessor de Turisme.
1. Hi haurà un Consell Assessor de Turisme amb funcions
d’informació, consulta, proposta i assessorament als altres òrgans
del Patronat.
2. Estarà compost per un mínim de trenta-tres (33) i un màxim de
trenta-sis (36) membres, tots nomenats pel president.
3. Serà el seu president qui ho siga de la Diputació Provincial de
València qui, no obstant això, podrà delegar la presidència en un
diputat.
4. Comptarà amb un màxim de dos vicepresidents triats pel Consell
d’entre els seus membres.
5. Dotze dels vocals seran triats pels diferents grups polítics de la
Diputació Provincial, en proporció a la seua representació en el Ple,
consumint una vocalia el grup que tinga la presidència.
Un segon bloc de dotze vocals estarà constituït per membres de les
corporacions locals de la província de València, a proposta dels portaveus dels grups polítics provincials, respectant la ponderació assenyalada en el paràgraf anterior, havent-se de garantir una presència
equilibrada de municipis del litoral i de l’interior de la província.
El tercer grup de vocals serà designat pel president del Patronat, en
nombre no inferior a nou ni superior a dotze, d’entre professionals i
integrants d’associacions del sector.
Formarà part d’aquest grup el titular de la Conselleria competent en
Turisme o aquell en qui delegue.
6. Actuarà de secretari del Consell, per delegació del secretari general de la Diputació, un funcionari tècnic de la Unitat de Turisme de
la Diputació de València.
Els membres anteriors d’aquest Consell podran ser substituïts per
absència justificada en les reunions per qualsevol altre designat a
l’efecte per l’associació o entitat a què representen.
Article 15. El gerent.
1. El gerent és l’òrgan que té a càrrec seu la gestió i administració
del Patronat.
2. Aquest càrrec serà exercit per un titulat superior, funcionari de
carrera o laboral de les administracions públiques, o per un professional del sector privat, també titulat superior i amb més de cinc anys
d’exercici professional.
3. Serà nomenat pel Consell Rector, a proposta del president.
4. Tindrà la consideració de personal directiu, en el marc de la legislació vigent.
Secció tercera
Competències dels òrgans
Article 16. Del president.
Al president del Patronat li corresponen les atribucions següents:
a) Assumir la representació de l’organisme autònom.
b) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i alçar les
reunions dels òrgans col·legiats de l’organisme, dirigir les deliberacions i dirimir els empats de les votacions amb el vot de qualitat.
c) La direcció superior i la inspecció dels serveis, i l’aprovació de
les disposicions necessàries per al millor compliment de l’execució
dels acords del Consell Rector.
d) Aprovar la contractació de qualsevol classe d’obres, serveis i
subministraments, adquisicions i alienacions —excepte de béns
immobles—, quan el seu import no supere el 10 per100 dels recursos
ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els sis milions d’euros i, en
general, aprovar despeses dins dels límits legals i dels prevists en les
Bases d’Execució del Pressupost.
e) Aprovar les bases generals per a la concessió de subvencions.
f) Aprovar els convenis que se subscriguen, com també disposar la
despesa derivada d’aquesta subscripció.
g) Ordenar els pagaments.
h) Exercir la direcció superior del personal, nomenar-lo i sancionarlo, de conformitat amb la legalitat vigent.
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i) Proposar, al Consell Rector, el nomenament del gerent.
j) Les altres que la legislació de Règim Local conferisca al president
de la Diputació Provincial, circumscrites a l’àmbit d’actuació del
Patronat.
Article 17. Del vicepresident.
Fora dels supòsits de substitució del president, tindrà les atribucions
que aquest, expressament, li delegarà.
Article 18. Del Consell Rector.
Correspon al Consell Rector exercir les atribucions següents:
a) Aprovar el pla anual d’activitats, el projecte de promoció turística
i el pla d’actuació del Patronat.
b) Nomenar el gerent, a proposta de la Presidència.
c) Aprovar la memòria d’activitats i de gestió anual.
d) Aprovar l’avantprojecte de pressupost i les seues modificacions,
liquidació i projecte de comptes generals anuals, per a la seua remissió a la Diputació Provincial a l’efecte de la seua aprovació.
e) Proposar a la Diputació Provincial la modificació dels estatuts.
f) Les contractacions i concessions de qualsevol tipus, quan el seu
import supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i,
en tot cas, els sis milions d’euros, com també els contractes i concessions plurianuals, quan la seua duració siga superior a quatre anys
en tot cas, i les plurianuals de duració inferior quan el seu import
acumulat supere el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici, i, en tot cas, quan siga superior a
la quantia dalt indicada.
g) Serà necessària l’autorització de la Junta de Govern Provincial per
a concertar contractes de quantia superior a nou milions d’euros.
h) Adquirir, disposar i alienar béns mobles.
i) Informar, abans de la seua remissió a la Diputació Provincial, la
plantilla de personal, la relació de llocs de treball i, si és el cas, els
pactes de condicions laborals i convenis col·lectius.
j) Proposar, a la Diputació Provincial, l’aprovació d’operacions de
crèdit a curt i llarg termini, i també operacions financeres.
Article 19. Del Consell Assessor de Turisme.
Correspon al Consell Assessor de Turisme exercir les atribucions
següents:
a) Informar, abans de la seua aprovació pel Consell Rector, el Projecte de Promoció Turística i el Pla d’Actuació del Patronat.
b) Formular propostes d’estudis a fer pel Patronat.
c) Ser informat de les activitats dutes a terme pel Patronat.
d) Elaborar propostes de programes d’actuació a desenvolupar per
l’organisme.
e) Emetre un informe sobre projectes de normes turístiques, quan
així se li sol·licite.
f) Elaborar i difondre entre els diferents agents del sector turístic la
informació que poguera ser-los útil per al compliment de la seua
comesa.
g) Col·laborar amb les administracions estatal, provincial o local,
com també amb les entitats públiques o privades en tot tipus
d’activitats tendents a aconseguir els fins del Patronat.
h) Constituir taules de treball per a elaborar propostes que hagen de
ser debatudes per aquest.
Article 20. Del gerent.
Són atribucions del gerent:
a) Executar els acords dels òrgans de govern del Patronat.
b) Dirigir i inspeccionar els serveis, de conformitat amb les directrius
dels òrgans de govern.
c) Representar, administrativament, l’organisme, i exercir la direcció
de personal sota les directrius del president.
d) Assistir a les reunions dels òrgans col·legiats i informar sobre la
marxa dels serveis.
e) Col·laborar amb el president, en la formació del projecte de pressupost, i amb la Intervenció de Fons en la seua liquidació i rendició
de comptes.
Secció quarta
Funcionament dels òrgans col·legiats
Article 21. Règim de sessions.
1. Les sessions del Consell Rector seran ordinàries i extraordinàries
i se celebraran en primera o segona convocatòria.
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El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària, almenys, una vegada
al trimestre, en el dia i hora que es determine per acord d’aquest.
Se celebrarà sessió extraordinària per iniciativa del president o a
sol·licitud de, almenys, un terç dels seus membres.
El president convocarà les sessions del Consell Rector amb una
antelació mínima de dos dies hàbils i remetrà l’ordre del dia, amb
els assumptes relacionats, a cada un dels seus membres.
Per a la constitució vàlida del Consell Rector serà necessària
l’assistència d’un terç del nombre legal dels seus membres. Si la
sessió no se celebrara en primera convocatòria per no haver-hi el
quòrum previst anteriorment, s’entendrà automàticament convocada
per a una hora després, i se celebrarà la sessió qualsevol que siga el
nombre de membres assistents. En tot cas, es requereix la presència
del president i del secretari o d’aquells que legalment els substituïsquen, tant en primera com en segona convocatòria.
2. El Consell Assessor de Turisme es reunirà en sessió ordinària
almenys dues vegades a l’any, en el dia i l’hora que determine per
acord.
Se celebrarà sessió extraordinària per iniciativa del president o a
sol·licitud de, almenys, la quarta part dels seus membres.
Seran aplicables les previsions establides en l’apartat 1 per al Consell
Rector.
Article 22. Debats i votacions.
Els debats i votacions dels assumptes inclosos en l’ordre del dia de
les sessions dels òrgans del Patronat es produiran amb subjecció a
les regles que per a les sessions plenàries s’estableixen en la legislació vigent de Règim Local.
Article 23. De les actes i dels llibres d’actes i resolucions.
De cada sessió del Consell Rector i del Consell Assessor de Turisme,
el secretari alçarà acta que contindrà les determinacions que a aquest
efecte s’estableixen en la legislació de Règim Local. Quant a la
formació dels corresponents llibres d’actes i resolucions de la Presidència del Patronat caldrà ajustar-se, així mateix, a allò que s’ha
disposat en la legislació esmentada.
Article 24. Règim jurídic i procediment.
En matèria de recursos i procediment administratiu serà aplicable la
legislació de Règim Local i la legislació estatal sobre procediment
administratiu comú a totes les actuacions del Patronat i dels seus
òrgans.
Contra els acords i les resolucions dels òrgans del Patronat procedirà
recurs ordinari davant del Ple de la Diputació Provincial de València,
que esgotarà la via administrativa prèvia a la contenciosa administrativa.
Article 25. El secretari, l’interventor i el tresorer.
El secretari, l’interventor i el tresorer del Patronat seran aquells que
exercisquen aquests càrrecs en la Diputació Provincial de València,
i exerciran les funcions que els encomanen la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i el Reial Decret
1171/1987, pel que fa referència als òrgans d’aquell.
Article 26. Delegació de funcions.
Les funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria podran ser encomanades, pel president de la Diputació, a proposta dels seus titulars,
a funcionaris propis sense habilitació de caràcter nacional com a
delegats d’aquests.
CAPÍTOL III
Del personal del Patronat
Article 27. Normes generals.
1. El Patronat disposarà del personal necessari per al compliment
dels seus fins, atenent els principis d’eficiència, economia i racionalitat de recursos. El seu personal propi podrà ser laboral, però no
funcionari.
2. Les places de la plantilla i els llocs de treball del Patronat seran
creats o modificats i proveïts per la Diputació Provincial de València,
de conformitat amb el que disposa la legislació bàsica en matèria
d’Administració Local, de funció pública i en els termes establits en
la normativa de personal de la Diputació Provincial de València.
3. L’oferta d’ocupació de la Corporació Provincial inclourà la del
Patronat.
Article 28. Plantilla i Relació de Llocs de Treball.
1. La plantilla estarà formada per:
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a) Els funcionaris de carrera i el personal laboral de la Diputació
Provincial de València que presten serveis en el Patronat. Aquest
personal mantindrà la seua relació orgànica amb aquella sent, per
tant, la seua situació la de servei actiu.
b) El personal que se li adscriga de l’empresa Imelsa.
c) El personal laboral temporal contractat pel Patronat, que es regirà
pel que disposa la legislació laboral i,
d) Els funcionaris d’altres administracions públiques i entitats, en
comissió de serveis en el Patronat.
2. En la Relació de Llocs de Treball de la Diputació, que inclourà el
Patronat com a un dels seus centres, estaran inclosos tots els de
caràcter permanent d’aquest. Seran exercits, amb caràcter general pels
funcionaris i el personal laboral de la Diputació i també podran ser-ho
pel personal que se li adscriga de l’empresa provincial Imelsa.
Per a satisfer les necessitats de caràcter periòdic i/o discontinu, el
Patronat podrà contractar el personal necessari.
Article 29. Provisió dels llocs de treball i garanties dels seus titulars.
1. Els funcionaris de carrera i el personal laboral de la Diputació Provincial de València adscrits al Patronat podran participar en qualsevol
concurs de trasllat per a la provisió de llocs de treball, tant de mobilitat
com de promoció interna, que convoque aquella, i la seua antiguitat en
el Patronat es considerarà com a pròpia de la Diputació.
2. En cas de modificació de la plantilla o de la Relació de Llocs de
Treball del Patronat es garanteix al personal que resulte afectat un
destí efectiu en aquest o en la Diputació Provincial de València, amb
salvaguarda, en tot cas, dels drets adquirits. Igualment, en cas de
dissolució del Patronat, el personal provincial adscrit a ell
s’incorporarà, segons les normes legals a aquest efecte, als serveis
de la Diputació Provincial que puguen continuar les competències
d’aquell o als llocs que corresponga.
El personal d’Imelsa es reincorporarà a l’empresa provincial.
3. En el supòsit de canvi de titularitat o del règim jurídic del Patronat
es convocarà, prèviament, la representació legal dels treballadors per
a avaluar les seues conseqüències en el règim del personal adscrit.
Article 30. Contractació del personal propi.
1. La contractació de personal per a satisfer necessitats de caràcter
periòdic i/o discontinu del Patronat es farà mitjançant proves
d’admissió establides i convocades per aquest, amb l’acord previ del
seu Consell Rector, seguint els principis d’igualtat, mèrit, capacitat
i publicitat. Les retribucions d’aquest personal figuraran en el pressupost del Patronat i el seu règim serà l’establit per al pertanyent a
la Diputació Provincial de València.
2. Les condicions de treball del personal laboral temporal del Patronat es regiran pel conveni col·lectiu de la Diputació Provincial de
València.
CAPÍTOL IV
El patrimoni
Article 31. Concepte.
Integren el patrimoni del Patronat el conjunt de béns i drets que puga
adquirir per qualsevol dels mitjans reconeguts en Dret.
Article 32. Adscripció de béns.
Els béns que li siguen adscrits per la Diputació Provincial de València mantindran la seua qualificació jurídica originària, sense passar
a formar part del patrimoni del Patronat.
No obstant això, aquest disposarà de les facultats de conservació i
ús pertinents per a dur a terme les activitats que van justificar
l’adscripció efectuada.
CAPÍTOL V
Règim econòmic, pressupostari i comptable
Secció primera
Recursos econòmics
Article 33. Enumeració.
Són recursos econòmics del Patronat, els següents:
a) Les aportacions que figuren, a aquest efecte, en el pressupost de
la Diputació Provincial.
b) Els ingressos que obtinga per la prestació de serveis de la seua
competència.
c) Subvencions i la resta d’ajudes que reba de les administracions
públiques i de persones físiques o jurídiques.
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d) El producte de les operacions de crèdit i,
e) El producte dels béns de la seua propietat, com també qualsevol
altre ingrés que li corresponga d’acord amb la llei.
Secció segona
El pressupost
Article 34. Normes generals.
1. El pressupost del Patronat elaborat per a cada exercici econòmic
s’integrarà en el de la Diputació Provincial de València i serà aprovat
d’acord amb la legislació reguladora de les Hisendes Locals.
2. La liquidació, informada per Intervenció, serà proposta pel Consell
Rector i remesa a la Diputació Provincial per a la seua aprovació pel
president d’aquesta.
3. Correspon a la Intervenció de la Diputació Provincial el control i
la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària del Patronat.
Secció tercera
La comptabilitat
Article 35. Règim.
El règim de comptabilitat pública resulta d’aplicació a la del Patronat.
Els seus estats i comptes seran entregats i proposats, inicialment, pel
Consell Rector i enviats a la Diputació Provincial per a la seua
aprovació pel seu òrgan competent.
CAPÍTOL VI
Facultats de control per part de la Diputació Provincial
Article 36. Controls específics.
1. Correspon al diputat delegat d’Economia i Hisenda exercir el
control específic sobre l’evolució de les despeses de personal.
2. El diputat delegat de Personal exerceix el control específic sobre
l’evolució de la gestió dels recursos humans del Patronat.
Article 37. Facultats de la Diputació.
Correspon al Ple de la Diputació Provincial de València aprovar la
imposició dels recursos econòmics (taxes i preus públics) a percebre
pel Patronat, en els supòsits legalment admesos.
CAPÍTOL VII
Modificació dels estatuts i dissolució de l’organisme
Article 38. Modificació.
Per a modificar els Estatuts del Patronat serà requisit ineludible
l’acord plenari de la Diputació Provincial, bé a proposta del Consell
Rector o per iniciativa pròpia d’aquesta i se seguirà el mateix procediment que per a la seua aprovació.
Article 39. Dissolució.
Correspon al Ple de la Diputació decidir la dissolució del Patronat,
cas en el qual el succeirà universalment, i en el mateix acord
d’extinció s’establirà la forma en què es continuaran prestant els
serveis que exercia aquest.
Disposició final.
Els presents estatuts entraran en vigor una vegada s’haja publicat el
seu text, íntegrament, en el Butlletí Oficial de la Província de València i haja transcorregut el termini de 15 dies hàbils des d’aquesta
data.»
Contra l’acord d’aprovació els interessats podran interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en
el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà a la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de
conformitat amb allò establert en els articles 10.1 b) i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós
administrativa.
València, 12 de juliol de 2016.—El secretari general, Vicente Rafael
Boquera Matarredona.
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