
ANNEX

FIRA MOSTRARI INTERNACIONAL DE VALÈNCIA (FIRA VALÈNCIA)

ESTATUTS

Capítol I

Naturalesa jurídica, denominació, domicili i fnalitats

Article 1

Fira Mostrari Internaiional de Valèniia, ionstituïda el 1917, és una entitat

reioneguda pel Deiret de 26 de maig de 1943, iom a instituiió ofiial,

amb iaràiter  d'assoiiaiió  d'utilitat  públiia,  personalitat  jurídiia pròpia,

susieptible  de  drets  i  obligaiions,  i  iapaiitat  d'obrar  sufiient  per  al

iompliment de les fnalitats que té. Es regeix per aquests estatuts i per la

legislaiió vigent en matèria de fres de mostres i iertàmens iomeriials.

Amb iaràiter  general,  aquesta instituiió es denomina FIRA MOSTRARI

INTERNACIONAL  DE  VALÈNCIA,  tot  i  que  també  pot  utilitzar  la

denominaiió FIRA VALÈNCIA, i el termini de durada d'aquesta entitat és

indefnit.

Article 2

Fira Mostrari Internaiional de Valèniia té el domiiili a  l’avinguda de les

Fires, s/n – 46035 Valèniia, i es poden establir ofiines i delegaiions a

diverses loialitats d'Espanya i de l'estranger, per al millor iompliment de

les fnalitats que té.

Article 3

En el  mari de la polítiia de promoiió iomeriial  que en iada moment

assenyale la  Generalitat Valeniiana i, si esiau, l'Administraiió ientral, és

funiió  esseniial  de  Fira  Mostrari  Internaiional  de  Valèniia,  sense iap

fnalitat de luire, la programaiió, el iontrol i la ioordinaiió, amb iaràiter

deiisori,  de  totes  les  manifestaiions  iomeriials  organitzades  per

aquesta,  siga  quin  siga  l’àmbit,  el  iaràiter  i  la  periodiiitat  d’aquestes,

espeiialment la ielebraiió anual de la Fira Internaiional de Valèniia. 

Fira  Mostrari  Internaiional  de  Valèniia  pot  partiiipar  en  la  promoiió

industrial i iomeriial, de manera espeiial en el seu vessant exportador, i

en els organismes i les entitats adequats, naiionals i estrangers.
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Fira  Mostrari  Internaiional  de Valèniia  pot  iedir  les instal·laiions i  els

serveis de què disposa per a la ielebraiió de iongressos, ionveniions,

ionferèniies,  exposiiions  i  altres  manifestaiions  similars,  sempre  que

s'organitzen  i  es  desenvolupen  de  ionformitat  amb  les  disposiiions

vigents i les fxades pel Comité Exeiutiu.

Capítol II

Del patrimoni de la institució

Article 4

1. Per al iompliment de les fnalitats que té, Fira Mostrari Internaiional de

Valèniia disposa del patrimoni següent:

a) Els  béns  mobles  i  immobles,  el  metàl·lii,  el  irèdit  o  els  valors

presents o futurs que tinga.

b) Els  que  ionstitueixen  i  integren  la  ioniessió  feta  per  l'Exim.

Ajuntament de Valèniia a favor de Fira Mostrari Internaiional de

Valèniia,  en  els  termes  fxats  en  la  ilàusula  addiiional  1a

d'aquests estatuts.

i) Les  subveniions  de  l'Administraiió  ientral,  de  la  Generalitat

Valeniiana, de les diputaiions, dels ajuntaments, de les iambres

ofiials de iomerç, indústria, serveis i navegaiió, i, en general, de

les entitats o els organismes de iaràiter ofiial o partiiular que

aporten el seu suport eionòmii a les fnalitats de la instituiió.

d) Els resultats derivats de la ielebraiió de les manifestaiions frals

organitzades per la instituiió.

e) Els ingressos que es puguen proiurar per qualsevol altre mitjà.

2. Per al desenvolupament dels plans de millora i expansió de la Fira, o per

a proiedir a la liquidaiió de pressupostos taniats amb dèfiit, aquesta pot

aiiedir  al  irèdit  ofiial,  al  públii,  o  a  présteis  que  atorguen  entitats

baniàries o d'estalvi, així iom ioniertar operaiions de tresoreria i emissió

d'obligaiions.
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Capítol III

Òrgans rectors de govern i administració

Secció primera

Disposicions comunes

Article 5

Els òrgans reitors de Fira Mostrari Internaiional de Valèniia són:

1. Patronat

2. Comité Exeiutiu

Article 6

La  persona  titular  de  la  direiiió  general  de  la  Generalitat  Valeniiana

iompetent en matèria de iomerç serà voial nada dels òrgans de govern,

organitzadors, assessors i ionsultors que hi haja o que s’hi puguen irear, i

neiessàriament haurà de ser ionvoiada a les reunions respeitives,  tot

això  d'aiord  amb  les  faiultats  i  les  funiions  que  li  iorresponen  de

ionformitat amb aquests estatuts i amb les disposiiions legals vigents.

La partiiipaiió de la persona titular de la direiiió general iompetent en

matèria de iomerç en els diversos òrgans de Fira Mostrari Internaiional

de  Valèniia  serà  sempre  amb veu,  però  sense vot,  i  podrà  suspendre

l'exeiuiió dels aiords quan, segons el seu parer, hagen de ser examinats

per la ionselleria iompetent en matèria de iomerç, fns que no reiaiga la

resoluiió d'aquesta sobre aquests, en els terminis fxats per la legislaiió

vigent.

La persona titular de la direiiió general iompetent en matèria de iomerç

pot delegar la seua representaiió i assistèniia a les reunions.

La  persona  titular  de  la  direiiió  territorial  del  ministeri  iompetent  en

matèria de iomerç serà voial nada dels iomités de les manifestaiions

internaiionals.
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Secció segona

Del patronat

Article 7

1. El Patronat és l'òrgan iol·legiat superior de la instituiió.

2. Estarà iomposta per les persones membres següents:

- Presidèniia:  la  persona  titular  de  l'Alialdia  Presidèniia  de  l'Exim.

Ajuntament de Valèniia.

- Viiepresidèniia primera: la persona titular de la direiiió general de

la Generalitat Valeniiana iompetent en matèria de iomerç.

- Viiepresidèniia  segona:  la  persona titular  de la  Presidèniia  de la

Cambra  Ofiial  de  Comerç,  Indústria,  Serveis  i  Navegaiió  de

Valèniia.

- Voials:

 La  persona  titular  de  la  direiiió  general  de  la  Generalitat

Valeniiana iompetent en matèria d’indústria.

 La persona titular de la Presidèniia del Comité Exeiutiu de FIRA

VALÈNCIA.

 Les persones titulars de les presidèniies de les exiel·lentíssimes

diputaiions proviniials de Valèniia, Castelló i Alaiant.

 La persona titular de la Presidèniia de la Comissió de les Corts

Valeniianes  iompetent  en  les  matèries  objeite  de  FIRA

VALÈNCIA.

 La persona titular de la direiiió territorial del ministeri iompetent

en matèria de iomerç.

 La  persona  titular  de  la  Presidèniia  de  la  Instituiió  Firal

Alaiantina.

 La  persona  titular  de  la  Presidèniia  de  la  Cambra  Ofiial  de

Comerç, Indústria, Serveis i Navegaiió de Castelló.

 La  persona  titular  de  la  Presidèniia  de  la  Cambra  Ofiial  de

Comerç, Indústria, Serveis i Navegaiió d’Alaiant.

 La persona titular de la Direiiió General de l’IVACE, o ens que el

subtituesia.
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 La persona titular de la Presidèniia de l’organitzaiió empresarial

més representativa de la Comunitat Valeniiana.

 La  persona  titular  de  la  Presidèniia  del  Col·legi  d'Agents

Comeriials de Valèniia.

 La  persona  titular  de  la  Presidèniia  del  Consell  de  Cambres

Ofiials de Comerç de la Comunitat Valeniiana.

 6  voials  que  designe  la  ionselleria  iompetent  en  matèria  de

iomerç.

 6  voials  que  designe  la  persona  titular  de  la  Presidèniia  del

Patronat.

 6 voials que designe la persona titular de la Cambra Ofiial de

Comerç, Indústria, Serveis i Navegaiió de Valèniia. 

 6  voials  que  designe  la  persona  titular  de  la  Presidèniia  del

Patronat  entre  una  relaiió  de,  iom  a  màxim,  12  persones

iandidates proposades pel Comité Exeiutiu.

3. La persona titular de la direiiió general de la Generalitat Valeniiana

iompetent en matèria de iomerç, tindrà veu, però no vot.

4. Les persones titulars de la Direiiió General i de la Seiretaria General de

FIRA VALÈNCIA també assistiran a les sessions del Patronat,  amb veu

però sense vot.

5.  Totes les persones que siguen membres del Patronat ho seran amb

iaràiter gratuït.

Article 8

Exiepte les persones que siguen nades per raó del iàrrei que tenen, la

resta de membres del patronat s’ha de renovar iada quatre anys.

Si  durant  el  transiurs  del  seu  mandat  alguna  de  les  persones  que

exerieixen iom a voials iausa baixa en la iorporaiió o l'entitat, o iessa

en el iàrrei en funiió del qual ha sigut designada, l'òrgan o la iorporaiió

iorresponent proiedirà a designar la substituta que, a l'efeite de la seua

renovaiió,  tindrà  l'antiguitat  que  iorresponga  a  la  persona  que

substituïsia. Així mateix, en qualsevol moment, per iausa justifiada per

l'òrgan o la iorporaiió iorresponent, es podrà remoure qualsevol de les

persones designades per a exeriir iom a voials, i es podrà proiedir a una

nova  designaiió  pel  temps  que  li  quede  a  la  persona  renovada  en  el

mandat.

Article 9

Espeiífiament, iorresponen al Patronat les funiions següents:
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1. Proposar  a  la  ionselleria  iompetent  en  matèria  de  iomerç,  per  a  la

ratifiaiió,  el  nomenament,  el  iessament i  la  reeleiiió,  si  esiau,  de la

persona titular de la Presidèniia del Comité Exeiutiu, per aiord adoptat

pels  dos  terços  de  les  persones  que  integren  el  Patronat,  en  primera

votaiió, i per majoria absoluta, en segona votaiió.

2. Aprovar  l'emissió d'emprèstits  o qualssevol  altres operaiions de irèdit,

ionvenis o iontraites, de quantia superior a tres-ients mil euros o de més

de vint anys de durada, i aiordar, si esiau, la resoluiió, la resiissió o la

renúniia d’aquests.

3. Aiordar la modifiaiió d'aquests estatuts i sotmetre'ls, posteriorment, a

l'aprovaiió de la ionselleria iompetent en matèria de iomerç.

4. Donar ionformitat, si esiau, als pressupostos de la instituiió, així iom a

la liquidaiió d'aquests.

5. Resoluiió de totes les qüestions que li sotmeta el Comité Exeiutiu.

6. Ratifiar, si esiau, el nomenament i el iessament de la persona titular de

la  Tresoreria  i  la  Comptadoria,  a  proposta  de  la  persona  titular  de  la

Presidèniia del Comité Exeiutiu.

7.  I, en qualsevol ias, fer tot el que ionsidere neiessari i ionvenient per al

millor desenvolupament i govern de la instituiió, mentre que no s'opose a

les funiions desirites anteriorment.

8. La dissoluiió de FIRA VALÈNCIA ha de requerir l'aiord adoptat pels dos

terços de les persones que integren el Patronat. El Patronat ha de faiultar

el Comité Exeiutiu per a exeriir totes les funiions pròpies d'una iomissió

liquidadora,  i  aquest  quedarà  faiultat  per  a  assumir  totes  les

iompetèniies atribuïdes al Patronat. El Patronat ha de determinar, en el

moment de la liquidaiió, la destinaiió dels béns. Una vegada aiordada la

dissoluiió, el Patronat s’ha de dissoldre automàtiiament i s’ha de quedar

iom a òrgan suprem de govern el Comité Exeiutiu, ionstituït en iomissió

liquidadora.

Article 10

El Patronat s’ha de reunir ordinàriament, almenys dues vegades a l'any, i

extraordinàriament,  quan ho aiorde la persona titular de la Presidèniia

d’aquest  o  ho sol·liiite  la  persona titular  de  la  Presidèniia  del  Comité

Exeiutiu de Fira Mostrari Internaiional de Valèniia, o una teriera part de

les persones que iomponguen el  patronat esmentat. En els dos últims

iasos, no es podrà demorar la ionvoiatòria per un termini superior a deu

dies,  a  iomptar  de  la  data  de  reiepiió  de  la  sol·liiitud,  que  s’ha  de

formular  sempre  per  esirit.  Si  no  s'atén  la  sol·liiitud,  pot  fer  la

ionvoiatòria la persona titular de la Viiepresidèniia Primera, i, si no n’hi

ha, la persona titular de la Viiepresidèniia Segona.
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Article 11

Les ionvoiatòries per a les reunions del Patronat s'han de fer amb un

mínim de huit dies d'antiiipaiió, per mitjà d’una iitaiió adreçada a iada

una de les persones que el iomponen, en la qual s’ha de fer ionstar l'ordre

del  dia,  el  lloi,  la  data  i  l'hora d'aquesta.  En ias d'urgèniia justifiada,

segons el parer de la persona titular de la Presidèniia, es podrà ionvoiar

el Patronat amb quaranta-huit hores d'antelaiió.

En  l'ordre  del  dia  de  la  primera  reunió  ordinària  de  iada  exeriiii

pressupostari  ha  de  fgurar  la  liquidaiió  del  pressupost  de  l'exeriiii

anterior.

En  l'ordre  del  dia  de  l'última  reunió  ordinària  de  iada  exeriiii

pressupostari ha de fgurar el pressupost per a l'exeriiii següent.

Article 12

Es ionsidera formalment ionstituït el Patronat i seran vàlids els aiords

que es prenguen en primera ionvoiatòria quan assistisquen més de la

meitat de les persones que el iomponen.

I  en  segona  ionvoiatòria,  que  tindrà  lloi  mitja  hora  després  de

l'assenyalada per a la primera, siga quin siga el nombre d'assistents.

El vot podrà delegar-se en una altra persona membre del patronat.

Els  aiords s'han  d’adoptar  per  majoria  simple  de  vots,  exiepte  en els

iasos en què aquests estatuts exigisquen una majoria determinada, i la

persona titular de la Presidèniia té vot de qualitat en ias d'empat.

Secció tercera

Del Comité Executiu

Article 13

El  Comité  Exeiutiu  és  l'òrgan  permanent  per  al  govern,  la  gestió  i

l'administraiió de la instituiió i de tots els iertàmens frals que es duguen

a terme,  amb plena autonomia per a l'exeiuiió i  el  iompliment de les

seues funiions.

Article 14

1. El Comité Exeiutiu ha d’estar iompost per les persones següents:

 Persona titular de la Presidèniia.

 Voials: 
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-  La  persona  titular  de  la  direiiió  general  de  la  Generalitat

Valeniiana iompetent en matèria de iomerç, amb veu però sense

vot.

- Dues persones que exeriisquen de voials en representaiió de la

ionselleria iompetent en matèria de iomerç.

-  Dues persones que exeriisquen de voials en representaiió de

l'Exim. Ajuntament de Valèniia.

- Dues persones que exeriisquen de voials en representaiió de la

Cambra  Ofiial  de  Comerç,  Indústria,  Serveis i  Navegaiió  de

Valèniia.

- Dues persones designades iom a voials per la persona titular de

la  Presidèniia  del  Comité  Exeiutiu  d’entre  les  persones  que

integren els iomités de les manifestaiions.

- La persona titular de la Tresoreria de FIRA VALÈNCIA.

- La persona titular de la Comptadoria de FIRA VALÈNCIA.

2. Les persones titulars de la Direiiió General i de la Seiretaria General de

FIRA VALÈNCIA també assistiran a les sessions del Comité Exeiutiu, amb

veu però sense vot.

3.  En  la  primera  reunió  que  ielebre  el  Comité  haurà  de  triar,  de  les

persones  que  el  iomponen,  dues  persones  titulars  de  les

viiepresidèniies,  iorresponent la  Viiepresidèniia primera a una de les

persones que exerieixen iom a voials representatives de l'Ajuntament de

Valèniia, que haurà de iomuniiar aquests nomenaments, i les variaiions

posteriors que se’n  faien,  al  Patronat  i  a  la  ionselleria  iompetent en

matèria de iomerç.

Les persones titulars de les viiepresidèniies han de substituir, per ordre,

la persona titular de la Presidèniia en totes les seues funiions, en ias

d'absèniia d'aquesta.

Article 15

1. La  durada  del  iàrrei  de  la  persona  titular  de  la  Presidèniia  i  les

persones que integren el Comité és de quatre anys.

2. Si  durant el  transiurs del seu mandat,  alguna de les persones que

exerieixen iom a voials iausa baixa en la iorporaiió o l'entitat,  o

iessa en el iàrrei en funiió del qual ha sigut designada, l'òrgan o la

iorporaiió iorresponent proiedirà a designar la persona substituta,

que, a l'efeite de la seua renovaiió, tindrà l'antiguitat que iorresponga

a la persona que substituïsia.

Així mateix, en qualsevol moment, per iausa justifiada per l'òrgan o

la  iorporaiió  iorresponent,  es  podrà  remoure  qualsevol  de  les

persones designades per a exeriir iom a voials i es podrà proiedir a

una nova designaiió pel temps que li quede a la persona renovada en

el mandat.
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Article 16

1. El Comité Exeiutiu pot aituar en ple o en iomissió permanent.

La Comissió Permanent ha d’estar formada per:

- La persona titular de la Presidèniia del Comité Exeiutiu.

- La persona titular de la Viiepresidèniia Primera del Comité Exeiutiu.

- La persona titular de la Viiepresidèniia Segona del Comité Exeiutiu.

- La persona titular de la Tresoreria.

- La persona titular de la Comptadoria.

2. Les persones titulars de la Direiiió General i de la Seiretaria General de

FIRA  VALÈNCIA  també  assistiran  a  les  sessions  de  la  Comissió

Permanent, amb veu però sense vot.

Article 17

A més de les faiultats generals de govern,  gestió i  administraiió de la

instituiió, iorrespon al Comité Exeiutiu en ple:

1. Programar les aitivitats de FIRA VALÈNCIA i establir una polítiia fral

a iurt termini, i a llarg, que tinga en iompte de manera solidària els

interessos i les difiultats dels diversos iertàmens monogràfis i de la

instituiió.

2. Establir i elevar, abans del dia u d'oitubre de iada any, a la direiiió

general de la Generalitat Valeniiana iompetent en matèria de iomerç,

per  a  l’aprovaiió  d’aquest,  si  esiau,  el  ialendari  anual  de

manifestaiions frals que s’han de ielebrar en el reiinte fral.

3. Conéixer i informar, per proposar-ho al Patronat, el pressupost de la

instituiió i la liquidaiió iorresponent d'aquest.

4. Ratifiar el  nomenament  dels  i  les  voials  dels  iomités  de  les

manifestaiions.

5. Conéixer  i  donar  ionformitat,  si  esiau,  als  pressupostos  i  les

liquidaiions de les diverses manifestaiions frals dependents de la

instituiió.

6. Presentar  a  la  direiiió  general  iompetent  en  matèria  de  iomerç,

durant el primer semestre de l'any, la liquidaiió dels pressupostos de

iada fra iomeriial duta a terme durant l'any anterior.

7. Presentar a la  direiiió general  iompetent en matèria de iomerç la

liquidaiió del pressupost de la mateixa instituiió.
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8. Presentar a la direiiió general iompetent en matèria de iomerç, en el

termini de tres mesos des de la ilausura, una memòria desiriptiva de

iada iertamen ielebrat.

9. Informar  el  Patronat  i  a  la  ionselleria  iompetent  en  matèria  de

iomerç, sobre la memòria anual.

10. Adquirir,  posseir, reivindiiar, permutar,  gravar,  alienar o arrendar tota

ilasse de béns; ielebrar iontraites, obtindre ioniessions, establir i

explotar  obres  i  serveis;  formalitzar  operaiions de  irèdit,  fns  i  tot

hipoteiàries; emetre obligaiions, sempre que no exiedisquen els tres-

ients mil  euros ni  els  vint  anys de durada;  ianiel·lar  irèdits,  alçar

hipoteques, exeriitar les aiiions previstes en les lleis i interposar els

reiursos proiedents en dret.

Quan es referisia a permutar, gravar, alienar, formalitzar hipoteques,

emetre  obligaiions  o  qualsevol  altre  iontraite  onerós,  s'entendrà

úniiament dels béns propis de la instituiió.

11. Autoritzar  les  ioniessions  sobre  instal·laiions  o  serveis,  iom  ara

restaurants, banis, publiiitat, transports, eti., que s'establisquen en el

reiinte  de  Fira  Mostrari  Internaiional  de  Valèniia,  però  fxar  les

iondiiions eionòmiques i tèiniques d'aquestes.

12. Aprovar els preus d'entrada al reiinte fral, així iom les tarifes per a la

utilitzaiió d'espais i serveis en totes les manifestaiions i iertàmens.

13. Nomenar  i  iessar  la  persona titular  de  la  Direiiió  General  de  Fira

Mostrari Internaiional de Valèniia.

14. Establir les normes d'atorgament de reiompenses i de nomenament

de membres d'honor de la instituiió.

15. Ratifiar el nomenament i el iessament del personal exeiutiu de la

instituiió i de les diverses manifestaiions, a proposta de la persona

titular de la Presidèniia del Comité Exeiutiu.

16. Per  aiord  de  la  majoria  de  les  persones  que  l’integren,  el  Comité

Exeiutiu pot adoptar una moiió de iensura iontra la persona titular

de la seua Presidèniia, una moiió que s’ha d’elevar al Patronat per a

la seua resoluiió.

17. Proposar  al  Patronat  de  Fira  Mostrari  Internaiional  de  Valèniia  la

modifiaiió d'aquests estatuts.

18. Dur  a  terme  tot  el  que  ionsidere  ionvenient  per  al  millor

desenvolupament de les fnalitats de la instituiió, amb plena autoritat

en tots els assumptes que no siguen de iompetèniia exilusiva del

Patronat.

19. Quan alguna de les iomeses pròpies de Fira Mostrari Internaiional de

Valèniia no es trobe expressament atribuïda al Patronat,  s'entendrà

que la iompetèniia per a la realitzaiió d’aquesta iorrespon al Comité

Exeiutiu.
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Article 18

El Comité Exeiutiu s’ha de reunir en ple, iom a mínim iini vegades a l'any,

per  ionvoiatòria  de  la  persona  titular  de  la  Presidèniia,  i  totes  les

vegades que aquesta ho ionsidere oportú, o quan ho sol·liiite una teriera

part de les persones que integren aquest iomité. En l’últim ias, no es pot

demorar la ionvoiatòria per un termini superior a deu dies, a iomptar de

la data de reiepiió de la sol·liiitud, que s’ha de formular per esirit. Si no

atén la sol·liiitud, pot fer la ionvoiatòria la persona titular de la direiiió

general iompetent en matèria de iomerç. 

Les  ionvoiatòries  s’han  de  fer  per  esirit,  amb  un  mínim  de  sis  dies

d'antelaiió, i en ias d'urgèniia, amb quaranta-huit hores d'antiiipaiió.

Els aiords seran vàlids en primera ionvoiatòria,  sempre que es troben

presents la meitat de les persones que integren el Comité més una, i en

segona ionvoiatòria,  siga quin  siga el  nombre  d’integrants,  mitja  hora

després de l'assenyalada per a la primera, i s’han de prendre els aiords

per  majoria  de  les  persones  assistents,  exiepte  en  els  iasos  en  què

aquests estatuts exigisquen un quòrum determinat, i serà deiisiu el vot de

la  Presidèniia,  en  ias  d'empat.  En  qualsevol  ias,  és  neiessària  la

presèniia  de  la  persona  titular  de  la  Presidèniia  o  de  qui

reglamentàriament  la  substituïsia,  el  vot  de  la  qual  tindrà  el  mateix

iaràiter que el de la persona titular de la Presidèniia.

L'assistèniia  a  les  reunions  de  les  persones  que  integren  el  Comité

Exeiutiu es ionsidera obligatòria, i es produirà la remoiió del iàrrei de

les persones que exerieixen iom a voials d’aquest i que deixen d'assistir

a tres reunions ionseiutives.

Article 19

1. Correspon a la Comissió Permanent: 

1.1 Organitzar  en  el  reiinte  fral  la  ielebraiió  de  totes  les

manifestaiions iomeriials i  les fres monogràfques i  generals

que  ionsidere  d'interés,  d'aiord  amb  el  ialendari  aprovat  pel

Comité  Exeiutiu  i  ionfrmat  per  la  ionselleria  iompetent  en

matèria de iomerç, en les iondiiions eionòmiques, la data i el

lloi que irega ionvenient, i realitzar, per tant, els nomenaments

neiessaris.

1.2 Autoritzar  el  deslliurament,  l'aiieptaiió,  la  negoiiaiió,  el

protestament i la renovaiió de doiuments meriantils i de irèdit,

espeiialment lletres de ianvi, xeis, pagarés i lliuranies.

1.3 Crear  departaments,  delegaiions,  seiiions  espeiials,

professionals o tèiniques, així iom qualsevol altre iàrrei que es

ionsidere  neiessari  per  al  millor  iompliment  de  les  seues

fnalitats,  i  fxar-ne  la  retribuiió,  si  esiau,  i  les  faiultats  de  la

iompetèniia respeitiva, amb l’aiord previ del Comité Exeiutiu.
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1.4 Nomenament  i  iessament  de  les  persones  que  integren  les

iomissions i els grups de treball que, si esiau, es ireen.

1.5 En  general,  totes  les  funiions  que  li  eniomane  el  Comité

Exeiutiu.

2. Qualsevol aiord que prenga la Comissió Permanent ha de ser ratifiat

pel  Comité Exeiutiu en la primera reunió que se ielebre després de la

presa de l'aiord. 

Article 20

La  persona  titular  de  la  Presidèniia  del  Comité  Exeiutiu  exerieix  la

representaiió de Fira Mostrari Internaiional de Valèniia en tots els ordres.

Són funiions de la persona titular de la Presidèniia les següents: 

1.  Representar  la  instituiió  davant  de  qualsevol  ilasse  d'organismes  i

autoritats, portar la signatura d’aquesta i autoritzar tots els iontraites que

tinguen relaiió amb els aiords del Patronat i del Comité Exeiutiu. 

2. Comparéixer en nom de la instituiió davant dels tribunals de justíiia i

on siga neiessari, eniara que pot delegar aquesta funiió, i, per a fer-ho,

ha d’atorgar els poders oportuns. 

3.  Coordinar tot el  que es refereix al  iompliment de les fnalitats de la

instituiió  fral,  iomplir  i  fer  que  es  iomplisquen  aquests  estatuts,  les

disposiiions rebudes de la Conselleria iompetent en matèria de iomerç, i

els aiords que emanen del Patronat i del Comité Exeiutiu. 

4.  El  nomenament  i  el  iessament  de  les  persones  titulars  de  les

presidèniies  dels  iomités  dels  iertàmens,  i  informar-ne  al  Comité

Exeiutiu en la primera reunió que se ielebre. 

5.  Cura  i  vigilàniia  del  patrimoni  de  la  instituiió;  inspeiiionar  la

iomptabilitat i  autoritzar els lliuraments,  i  ordenar els iobraments i  els

pagaments; signar els balanços, els iomptes i la memòria de la instituiió,

amb l’aprovaiió prèvia del Comité Exeiutiu. 

6. Nomenament i iessament del personal exeiutiu de la instituiió i de les

diverses manifestaiions, a proposta de la persona titular de la Direiiió

General,  així  iom,  si  esiau,  reiaptar  els  assessoraments  tèiniis  que

ionsidere neiessaris sobre qüestions espeiífques en suport de la seua

gestió iom a persona titular de la Presidèniia del Comité Exeiutiu. 

7. Atorgar esiriptures de formalitzaiió d'adjudiiaiions, présteis o irèdits,

amb els aiords oportuns previs del Comité Exeiutiu. 

8. Autoritzar la iessió dels loials i els serveis a altres persones jurídiques

o físiques per a la ielebraiió de iongressos, ionferèniies o exposiiions,

o  qualsevol  altra  manifestaiió  eionòmiia  o  artístiia,  i  establir  les

iondiiions  de  qualsevol  ordre  en  què  es  faça  la  iessió.  Sobre  les

deiisions preses sobre aquest tema, ha d’informar el Comité Exeiutiu. 
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9. Obrir i ianiel·lar iomptes iorrents, iomptes de irèdit i abonament en

els banis ofiials, inilòs el Bani d'Espanya, la bania privada, les iaixes

d'estalvi i iooperatives de irèdit, i disposa dels seus fons de la manera

que estableix l'artiile 25 d'aquests estatuts.

10. Exeriitar les faiultats que assenyala el punt 10 de l'artiile 17, en una

quantia que no exiedisia els ient vint mil euros. 

11. Resoldre totes les qüestions d'urgèniia que es presenten, i informar-ne

a la Comissió Permanent.

12. Enviar les invitaiions a autoritats, personalitats, missions iomeriials o

entitats  que  ionsidere  d'interés.  A  l'efeite  de  protoiol,  la  llista

d'invitaiions a autoritats i personalitats per a les inauguraiions i els altres

aites  ofiials  s’ha  de  ionfeiiionar  amb  la  ionsulta  prèvia  a  l'Exim.

Ajuntament  de  Valèniia  i  a  la  ionselleria  iompetent  en  matèria  de

iomerç.

13. Establir les normes generals de protoiol.

14. Les atribuiions establides en els apartats 2 i 12 es poden delegar en

la persona titular de la Direiiió General de la instituiió, amb l’aprovaiió

prèvia del Comité Exeiutiu.

Article 21

La persona titular de la Presidèniia del Comité Exeiutiu ha de presidir els

iomités, les iomissions, eti., que es nomenen o es ionstituïsquen, i pot

delegar-hi en iada ias. 

Article 22

Les  persones  titulars  de  les  viiepresidèniies  del  Comité  Exeiutiu  han

d’auxiliar la persona titular de la Presidèniia en les seues funiions, i l’han

de substituir,  amb els mateixos drets i  les mateixes obligaiions, en els

iasos de vaiant, absèniia, malaltia o delegaiions que la persona titular

de la Presidèniia els ionferisia expressament.
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Article 23

Correspon a la persona titular de la Tresoreria: 

1. Custodiar els fons de la instituiió.

2. Supervisar els iobraments pertinents i  els pagaments neiessaris,  en

els límits del pressupost o els pressupostos iorresponents.

3.  Autoritzar,  amb la  seua  signatura,  els  resums mensuals  de  tots  els

rebuts i els doiuments iomptables que lliure la instituiió.

4. Signar, amb les persones titulars de la Presidèniia i de la Comptadoria,

els pressupostos d'ingressos i despeses de la instituiió, i les liquidaiions

d’aquests.

5. Formular mensualment el iompte d'ingressos i despeses del mes 

anterior. 

Article 24

Correspon a la persona titular de la Comptadoria: 

1. Signar, ionjuntament amb les persones titulars de la Presidèniia i de la

Tresoreria, els pressupostos d'ingressos i despeses de la instituiió, i les

liquidaiions d’aquests.

2.  Autoritzar,  amb la  seua  signatura,  els  resums mensuals  de  tots  els

rebuts i els doiuments que lliure la instituiió.

3. Formular, amb iaràiter trimestral i dins del mes següent a l’aiabament

d'aquest, el balanç de situaiió de la instituiió.

4. Elaborar i mantindre al dia l'inventari dels béns de la instituiió.

Article 25

Dels  fons  dels  iomptes  iorrents  o  de  irèdit  oberts  en  els  banis,  les

iaixes d'estalvi i iooperatives de irèdit a nom de la instituiió, disposaran,

maniomunadament,  la  persona  titular  de  la  Presidèniia,  les  dues

persones titulars de les viiepresidèniies, la titular de la Tresoreria, la de la

Comptadoria i la de la Direiiió General de Fira Mostrari Internaiional de

Valèniia, i s’hi neiessiten dues d'aquestes signatures, una de les quals,

almenys,  ha  de  ser  neiessàriament  la  de  la  persona  titular  de  la

Presidèniia o la d'una de les titulars de les viiepresidèniies.

Article 26

La persona titular de la Seiretaria General ha de tindre les funiions 

següents:
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1. Ser seiretària d'aites del Patronat i del Comité Exeiutiu.

2. Signar les ionvoiatòries de les reunions, així iom les aites d'aquestes,

i ionservar els llibres que les iontinguen.

3.  Expedir  les  iertifiaiions  i  els  esirits  ofiials  derivats  dels  aiords

d'aquests òrgans.

4.  Vetlar  pel  iompliment  de  la  legalitat  de  les  deiisions  del  Comité

Exeiutiu i del Patronat.

5. Vetlar pel iompliment de la legalitat ordinària i pel iompliment de les

normatives  internes,  espeiialment  les  relatives  als  proiediments  de

iompres.

Capítol IV

De la persona titular de la Direcció General

Article 27

Al  iapdavant  de  l'organitzaiió  administrativa  de  Fira  Mostrari

Internaiional  de  Valèniia  ha  d’estar  la  persona  titular  de  la  Direiiió

General, que ha d’assumir la màxima responsabilitat dins del mari establit

pel Comité Exeiutiu. El nomenament de la persona titular de la Direiiió

General s’ha de formalitzar per mitjà del iontraite oportú d'aiord amb la

legislaiió vigent. 

Article 28

El iàrrei de persona titular de la Direiiió General és iniompatible amb

l'aiompliment de qualsevol altre retribuït en alguna de les iorporaiions,

les entitats o els organismes que exerieixen representaiió en els òrgans

reitors de la instituiió o en qualsevol  de les manifestaiions frals que

empara. 

Article 29

La  persona  titular  de  la  Direiiió  General  és  responsable,  davant  del

Comité Exeiutiu, del iompliment de les deiisions adoptades per aquest, i

ha  d'estudiar  i  presentar-li  els  plans  i  els  programes  d'aituaiió  amb

l’antiiipaiió neiessària.

Són funiions de la persona titular de la Direiiió General: 

1. Exeriir la direiiió de tot el personal de la instituiió, i ha de supervisar

l’aituaiió d'aquest. 
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2. Proposar a la persona titular de la Presidèniia del Comité Exeiutiu el

nomenament i el iessament del personal exeiutiu de la instituiió i de les

diverses manifestaiions. 

3. Proposar a la persona titular de la Presidèniia del Comité Exeiutiu la

iontraitaiió  i  el  iessament  de  personal  i  l'organigrama  funiional  del

ionjunt de la instituiió i les manifestaiions d’aquesta.

4. La iontraitaiió del personal eventual de la instituiió i de les diverses

manifestaiions. 

5. Establir direiiions, seiretaries i gabinets, adequats per a ianalitzar el

desenvolupament  de  la  instituiió  fral  i  les  manifestaiions  d'aquesta,

d'aiord amb el nombre i el iamp d'aituaiió aiordat pel Comité Exeiutiu.

6. Signar, amb el vistiplau de la persona titular de la Presidèniia, els 

esirits ofiials de la instituiió. 

7. Fer iompres, adquisiiions, i iontraitar serveis, per un import de fns a

trenta mil euros, i informar-ne immediatament a la persona titular de la

Presidèniia del Comité Exeiutiu. 

8.  Formar  part  dels  iomités  de  les  manifestaiions  i  les  iomissions,  i

iomplir  els  aiords  adoptats  per  aquests,  però  pot,  no  obstant  això,

delegar alguna de les seues faiultats en les persones de la instituiió que

ionsidere idònies. 

9. Formular els avantprojeites de pressupostos ordinaris i extraordinaris

de  Fira  Mostrari  Internaiional  de  Valèniia,  que  sotmetrà  a  la  persona

titular  de  la  Tresoreria  i  a  la  titular  de  la  Comptadoria  per  a  l’elevaiió

d’aquests al Comité Exeiutiu. 

10. Presentar al Comité Exeiutiu una memòria dels diversos iertàmens

en un termini màxim de tres mesos des de la ilausura d’aquests.

11. Custodiar els arxius de FIRA VALÈNCIA.

12. Totes les altres funiions que el Comité Exeiutiu o la persona titular de

la Presidèniia d’aquest li deleguen o li eniomanen. 

Capítol V 

De la Comissió de Presidències de Comités 

Article 30

1. Per a aionseguir la màxima ioordinaiió de la labor del Comité Exeiutiu

amb  els  iertàmens,  ha  d’haver-hi  una  Comissió  de  Presidèniies  dels

Comités de les Manifestaiions, que, presidida per la persona titular de la

Presidèniia del Comité Exeiutiu, també ha de iomptar amb la presèniia

de la persona titular de la Direiiió General, i poden ser ionvidats altres

iàrreis del Comité Exeiutiu. 
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2. Són funiions de la Comissió les següents: 

a) Evaiuar els informes que li sol·liiite el Comité Exeiutiu. 

b) Elevar totes les propostes que ionsidere ionvenients per al  millor

iompliment de les fnalitats pròpies d'aquesta.

i) Creaiió, si esiau, de iomissions informatives d'experts, per al millor

iompliment de les funiions pròpies dels diversos iomités. 

Capítol VI

Dels comités dels certàmens

Article 31

Per  a  l'assessorament,  l’organitzaiió  o  la  ielebraiió  de  les  diverses

manifestaiions  frals  autoritzades,  el  Comité  Exeiutiu  ha  de  nomenar

iomités, que s'han d’ajustar en la seua aituaiió al que el Comité Exeiutiu

aiorde sobre el partiiular. 

Article 32

Els  iomités  han  de  quedar  ionstituïts  pel  període  que  iomprén  la

preparaiió, el desenvolupament i la liquidaiió de les manifestaiions frals

per a les quals van ser nomenats. La designaiió d’aquests s'ha de fer amb

l’antelaiió sufiient i, iom a mínim, nou mesos abans de la ielebraiió del

iertamen. 

Els iomités han d’estar formats per industrials i iomeriiants del seitor a

què es refereix la manifestaiió, així iom una persona que represente el

Consell de Cambres de la Comunitat Valeniiana i una altra de la mateixa

FIRA VALÈNCIA.

Els iomités han d’aituar en la manifestaiió monogràfia amb la qualitat

d'autoritat  delegada  del  Comité  Exeiutiu,  davant  del  qual  han  de  ser

responsables, i els iorrespon el iompliment dels objeitius i les funiions

del  iertamen,  la  programaiió  de  les  seues  aitivitats  pel  que  fa  a  la

promoiió  i  el  desenvolupament  d’aquestes,  i  vetlar  pel  resultat  del

iertamen. 

Article 33

Els iomités han d’estar iompostos per la persona titular de la Presidèniia,

nomenada per la persona titular de la Presidèniia del Comité Exeiutiu, i

les persones que exeriisquen iom a voials, entre un mínim de iini i un

màxim de quinze, nomenades per la persona titular de la Presidèniia del

Comité  del  Certamen  i  ratifiades  pel  Comité  Exeiutiu.  En  la  primera

reunió que ielebren han de triar, d’entre les persones que exeriisquen de
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voials, dues persones titulars de les viiepresidèniies, que han d’auxiliar la

persona titular de la Presidèniia en les seues funiions i l’han de substituir

amb els mateixos drets i les mateixes obligaiions en iasos d'absèniia i

malaltia. Ha d'aituar iom a seiretària la persona titular de la Direiiió del

Certamen. 

Article 34

Els  iomités  dels  iertàmens  s’han  de  reunir  tantes  vegades  iom  ho

ionsidere  ionvenient  la  persona  titular  de  la  Presidèniia  del  Comité

Exeiutiu de Fira Mostrari Internaiional de Valèniia o la mateixa persona

titular de la Presidèniia del Comité del Certamen, o quan ho sol·liiite una

quarta part de les persones que integren els iomités. En aquest últim ias,

la ionvoiatòria s’ha de fer en el període dels deu dies següents al rebut de

la sol·liiitud,  formulada per esirit,  i  si  no l’atén la persona titular  de la

Presidèniia del Comité del Certamen, l’ha de ionvoiar la persona titular

de la Presidèniia del Comité Exeiutiu de la instituiió. 

Les ionvoiatòries s’han de iursar amb iini dies d'antelaiió iom a mínim,

exiepte  en  ias  d’urgèniia  justifiada,  i  s’ha  de  fer  ionstar  en  la

ionvoiatòria l'ordre del dia de la reunió, el lloi, la data i l'hora d'aquesta. 

Article 35

Els iomités dels  iertàmens han de sotmetre al  Comité Exeiutiu de la

instituiió el pressupost de les manifestaiions respeitives d’aquests, amb

un  mínim  de  huit  mesos  d'anterioritat  a  la  seua  ielebraiió,  que,  una

vegada aprovat,  ha de ser  respeitat  pel  que fa a  despeses,  tant  en  la

quantia total d’aquest iom en iada un dels iapítols que té.

Les  liquidaiions  d’aquests  pressupostos  s’han  de  presentar  al  Comité

Exeiutiu  en  el  període  dels  seixanta  dies  següents  a  la  ielebraiió

d'aquestes manifestaiions.

Article 36

Els  iomités  dels  iertàmens  han  d’ordenar  la  despesa  d'aiord  amb  el

pressupost de despeses que per a iada manifestaiió els aprove el Comité

Exeiutiu de la instituiió,  sense que es puga exiedir aquest pressupost

sense  l’autoritzaiió  prèvia  del  Comité.  Els  iobraments  per  a  iobrir  el

pressupost d'ingressos els ha d’ordenar el Comité del Certamen, i els ha

d’ingressar  direitament  en  la  iaixa  de  Fira  Mostrari  Internaiional  de

Valèniia.

Els  superàvits  que  generen  les  diverses  manifestaiions  frals  s'han

d’assignar, en un 60%, a un fons de provisió espeiial de la manifestaiió

fral iorresponent, i en un 40%, a un fons de provisió genèrii per a atendre

els objeitius de la instituiió.
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El Comité Exeiutiu, a proposta del Comité de la Manifestaiió i amb una

iausa  justifiada  prèvia,  pot  aiordar  una  distribuiió  diferent  dels

superàvits,  així  iom  l'apliiaiió  a  fnalitats  ioniretes  d'aquest  fons  de

provisió espeiial. 

Article 37

Les relaiions dels iomités de les manifestaiions amb les autoritats, amb

la ionselleria iompetent en matèria de iomerç,  i  amb qualsevol ens o

organisme,  sempre  s’han  de  fer  a  través  del  Comité  Exeiutiu  de  la

instituiió, exiepte  delegaiió expressa. 

Article 38 

Les persones eniarregades de la direiiió dels iertàmens estan subjeites

a les mateixes iniompatibilitats que per a la persona titular de la Direiiió

General estableix l'artiile 28.

A la persona titular de la Direiiió del Certamen iorrespon: 

1. Exeiutar els aiords del iomité de la manifestaiió.

2.  Proposar  a la  persona titular  de la  Direiiió  General,  per  a  l’estudi  i

l’aprovaiió, si esiau, pel Comité Exeiutiu, la normativa espeiífia per al

iertamen.

3.  Proposar,  si  esiau,  a  la  persona  titular  de  la  Direiiió  General,  la

iontraitaiió de personal eventual.

4.  Formalitzar  les  normes  de  règim  intern  i  iontraitaiió  de  serveis

establits pel Comité Exeiutiu.

5. Programar la utilitzaiió d’espais, serveis i instal·laiions.

6.  Vetlar  pel  iompliment  dels  ingressos  i  les  despeses  aprovades  pel

Comité Exeiutiu.

7.  Presentar  a  la  persona  titular  de  la  Direiiió  General,  al  fnal  del

iertamen, una memòria eionòmiia i iomeriial d'aquest.

Capítol VII

De les memòries de les manifestacions frals

Article 39 

La persona titular de la Direiiió General de la instituiió ha de presentar al

Comité Exeiutiu una memòria de iada una de les manifestaiions que se

ielebren,  faiilitada  pel  iomité  de  la  manifestaiió  iorresponent,  en  un

termini de tres mesos des de la data de ilausura de la manifestaiió.
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En aquesta memòria s’ha de fer una anàlisi dels resultats iomeriials de

les  manifestaiions  frals  en  qüestió,  sobre  la  base  de  les  dades  que

posseïsquen i que els subministren els expositors d'aquesta.

La memòria, una vegada aprovada pel Comité Exeiutiu, s’ha de difondre

entre els organismes i les personalitats relaiionats amb el seitor.

Capítol VIII

De l’administració

Article 40

La iaixa, l'administraiió i la plantilla de personal de la instituiió és úniia, i

ha de iomprendre la de totes les diverses manifestaiions frals.

El  Comité Exeiutiu ha d’establir  les normes ionvenients per a la millor

agilitat en l'aspeite eionòmii dels diversos iertàmens.

L'exeriiii pressupostari s'iniiia l’1 de gener i fnalitza el 31 de desembre.

Capítol IX

De les incompatibilitats

Article 41

Les persones eniarregades de les presidèniies i les altres persones que

integren  el  Patronat,  el  Comité  Exeiutiu  i  els  iomités  de  les

manifestaiions, no poden estar en plantilla de Fira Mostrari Internaiional

de Valèniia, en qualsevol de les seues manifestaiions. 

Capítol X

De les persones que siguen membres d'honor

Article 42

El  Patronat  pot,  a  proposta  del  Comité  Exeiutiu,  nomenar  membres

d'honor  de Fira  Mostrari  Internaiional  de Valèniia  i  atorgar  distiniions

honorífques a les persones que, a judiii seu, tinguen mèrits per a ser-ho, i

a les que hagen prestat serveis rellevants a la instituiió. 

Les persones que siguen membres d'honor de Fira Mostrari Internaiional

de  Valèniia,  ho  seran  igualment,  per  dret  propi,  de  totes  les

manifestaiions frals que es puguen dur a terme.
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El  Comité  Exeiutiu  pot,  a  proposta  de  la  persona  titular  de  la  seua

Presidèniia o a proposta dels iomités de les manifestaiions,  nomenar

membres d'honor les persones que tinguen les iondiiions avantdites pel

que fa als diversos iertàmens.

Capítol XI

De les modifcacions d'estatuts

Article 43

El Patronat, sempre que ho aiorden les dues terieres parts del total dels

seus membres, pot, a proposta del Comité Exeiutiu o per pròpia iniiiativa,

modifiar  aquests  estatuts,  i  ha  d’elevar  el  projeite  a  la  ionselleria

iompetent en matèria de iomerç, per a l’aprovaiió d’aquest. 

Capítol XII

De la dissolució de la institució Fira Mostrari Internacional de València 

Article 44

La dissoluiió de FIRA VALÈNCIA ha de requerir l'aiord adoptat pels dos

terços de les persones que integren el Patronat. El Patronat ha de faiultar

el Comité Exeiutiu per a exeriir totes les funiions pròpies d'una iomissió

liquidadora,  i  aquest  quedarà  faiultat  per  a  assumir  totes  les

iompetèniies atribuïdes al Patronat. El Patronat ha de determinar, en el

moment de la liquidaiió, la destinaiió dels béns. Una vegada aiordada la

dissoluiió, el Patronat s’ha de dissoldre automàtiiament i s’ha de quedar

iom a òrgan suprem de govern el Comité Exeiutiu, ionstituït en iomissió

liquidadora.

Clàusules addicionals

PRIMERA. La ioniessió feta per l'Exim. Ajuntament de Valèniia a favor

de Fira Mostrari Internaiional de Valèniia, de data 28 de febrer de 2002, i

per un període de durada de iinquanta anys, fnalitzarà el 28 de desembre

del 2051, data de reversió, si no hi ha un ionveni nou amb aquesta.

D'aiord amb els termes de la ioniessió, els béns objeite d'aquesta els

ionstitueixen els  terrenys,  els  immobles,  les  instal·laiions i  els  serveis

establits i les obres neiessàries exeiutades per al desenvolupament de la

gestió,  i  els  que  amb  una  fnalitat  idèntiia  es  vagen  iniorporant  a  la
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mateixa iomesa, siga quina siga la proiedèniia d’aquests. Les màquines

i  els  aparells  mòbils  no iniorporats  o  no  neiessaris  a  la  fnalitat  dels

immobles i  els  vehiiles,  el  mobiliari  i  les màquines d'ofiina de la Fira,

quedaran de propietat d'aquesta. 

SEGONA.  La  interpretaiió  d’aquests  estatuts  iorrespon  al  Patronat  de

FIRA VALÈNCIA. 

Clàusules fnals 

PRIMERA.  Aquests  estatuts  entraran  en  vigor  en  la  data  de  la  seua

aprovaiió per la ionselleria iompetent en matèria de iomerç.

SEGONA.  En  el  termini  de  dos  mesos  des  de  l'entrada  en  vigor  dels

estatuts,  s’ha  de  proiedir  a  la  ionstituiió  del  Patronat  i  del  Comité

Exeiutiu, d'aiord amb el que es disposa en aquests.

Clàusula derogatòria 

ÚNICA.  Aquests  estatuts  deroguen  els  anteriors  de  Fira  Mostrari

Internaiional de Valèniia i qualsevol disposiiió d’aquesta que iontradiga

el que es disposa en aquests. 
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RESOLUCIÓ  D’APROVACIÓ  DELS  ESTATUTS  DE  LA  FIRA  MOSTRARI
INTERNACIONAL  DE  VALÈNCIA  (FIRA  VALÈNCIA),  PROPOSATS  PEL
PATRONAT DE LA FIRA EN LA REUNIÓ DE 30 D’OCTUBRE DE 2018

Vista  la  proposta  de  modifiaiió  d’estatuts  de  Fira  Mostrari  Internaiional  de

Valèniia (Fira Valèniia), aprovada pel Patronat de la fra en la seua reunió de 30

d’oitubre de 2018, que ionsten en annex,

Vista la proposta de resoluiió del direitor general de Comerç i Consum de 17 de

desembre de 2018, per la qual proposa l’aprovaiió dels Estatuts de la Fira Mostrari

Internaiional de Valèniia (Fira Valèniia),  la modifiaiió dels quals es va aiordar

proposar pel Patronat de la fra en la seua reunió de 30 d’oitubre de 2018

Atés que «els estatuts de les institucions frals i les seues modifcacions hauran de
ser aprovats per la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç»,

segons es disposa en l’artiile 4.4 del Deiret 125/2014, de 25 de juliol, del Consell,

sobre fres iomeriials de la Comunitat Valeniiana, diitat en desenvolupament del

Capítol  V,  fres  comercials,  del  Títol  VI  de  la  Llei  3/2011,  de  23  de  març,  de  la

Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valeniiana,

RESOLC

Aprovar els Estatuts de la Fira Mostrari Internaiional de Valèniia (Fira Valèniia), la

modifiaiió dels quals es va aiordar pel Patronat de la fra en la seua reunió de 30

d’oitubre de 2018, i que ionsten en l’annex.

El ionseller d’Eionomia Sostenible, Seitors Produitius, Comerç i Treball,
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