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ESTATUTS DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL “PATRONAT MUNICIPAL
DE FESTES DE CASTELLÓ DE LA PLANA”
Exposició de Motius
La paraula “festa” ve del llatí festa i estar de festus (festiu), fira festejar,
manifestar. Les festes són una manifestació de la història, de les tradicions i del sentir
de tot un poble, de les seues gents i la seua cultura popular. Són també moments per a
conviure , compartir i gaudir d’uns dies o moments d’oci i a més són un atractiu turístic
molt important i un mitjà per a donar a conéixer una ciutat a través de la seua cara més
amable i lúdica. Les festes i la varietat d’activitats ludicoculturals i espectacles també
repercutixen positivament en l’economia d’alguns sectors vinculats a aquesta.
El municipi de Castelló de la Plana té competències en matèria d’ocupació del
temps lliure, d’acord amb el que disposa l’article 25. 2 m , de la Llei 7 /1985 de 2 d’abril
Reguladora de les Bases del Règim Local i article 33.2 n, de la Llei 8 /2010 de 23 de
juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i fomentar
l’adequada utilització de l’oci és una funció que l’article 43 de la CE encomana als
poders públics.
Per això, l’Ajuntament de Castelló de la Plana va considerar convenient crear
una fundació pública de serveis, denominada “Fundació Municipal de Festes” que
canalitzara totes les actuacions en aquesta matèria utilitzant la possibilitat que oferix
l’article 85.3 b), hui 85.2.A).b). de la Llei 7/1985 citada, i per acord del Ple de data 29 de
setembre de 1988, amb les modificacions aprovades per acord plenari de 25 de febrer
de 1994 es va aprovar el Text dels Estatuts de la Fundació Municipal de Festes.
La Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del
Govern Local, va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i va introduir en els seus arts. 85 i 85 bis un nou règim jurídic per als
organismes autònoms locals, constituïts per les especialitats previstes en aquests
preceptes i per la regulació establida per als estatals en els arts. 45 a 52 de la Llei
6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de
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l’Estat, en allò que els resultara d’aplicació i amb les especialitats regulades en el
mateix article 85 bis de la LRBRL.
Amb aquesta finalitat, s’han revisat els Estatuts concretant les potestats
administratives que han d’exercir; adscrivint el Patronat a la Junta de Govern Local, els
requisits del titular del màxim òrgan de direcció que en municipi de gran població té la
condició d’òrgan directiu, l’inventari de béns i drets, l’autorització per a la celebració de
determinats contractes, així com el control d’eficàcia, les funcions, competències i
potestats dels òrgans del Patronat. El patrimoni i els seus recursos econòmics, el règim
relatiu a recursos humans, patrimoni i contractació i el règim pressupostari,
economicofinancer, de comptabilitat, d’intervenció, control financer i control d’eficàcia.
Per la seua banda la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 57/ 2003
esmentada, de 15 de desembre, establix que els Plens dels Ajuntaments hauran
d’adequar els seus organismes autònoms i adaptar els seus estatuts al règim jurídic que
s’arreplega en l’article 85. bis de manera que els actuals organismes autònoms de
caràcter administratius passen a organisme autònom local previst en aquesta Llei.
En el text d’aquests nous Estatuts podem destacar dos parts ben diferenciades:
el Llibre I amb l’epígraf “El Patronat Municipal de Festes” que es referix a tots els
aspectes abans comentats com a conseqüència d’adequar el règim jurídic de la
“Fundació Municipal de Festes” a la nova regulació legal i que comprén els articles 1 al
54 que s’estructura en cinc títols i el Llibre II relatiu a “La Participació en les Festes “
que comprén els articles 55 a 93 i que tenen quatre títols que regula els aspectes
específics de les festes i que reproduïx exactament, excepte algun matís de detall,
l’actual regulació continguda en els Estatuts de 1994 i es tanca la redacció dels nous
Estatuts amb quatre DISPOSICIONS TRANSITÒRIES, una Disposició Derogatòria i una
altra Disposició Final.
A l’introduir aquestes modificacions en els Estatuts aprovats el 1988 amb les
modificacions aprovades definitivament el 1994, es produïx el nou Text dels Estatuts del
Patronat Municipal de Festes de Castelló de la Plana.
I, en conseqüència, l’Ajuntament aprova els Estatuts següents:
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LLIBRE I
DEL PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1R - Denominació i fins.
1.- El Patronat Municipal de Festes de Castelló de la Plana és un organisme
autònom fundat per l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, a l’empara del que
disposen els articles 25, 85 2.a) i b) i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, 45 a 82 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i
Funcionament de l’Administració General de l’Estat, 85 al 88 del Reglament de Servicis
de les Entitats Locals.
2. - El Patronat Municipal de Festes tindrà els fins següents:
a) Promoure, fomentar, programar, organitzar, executar i controlar les Festes
de la ciutat de Castelló de la Plana, l’organització de les quals corresponga a
l’Excel·lentíssim Ajuntament.
b) Col·laborar i assessorar en la celebració d’altres festes que s’organitzen
en la ciutat per associacions, entitats etc., sempre que aquestes festes tinguen caràcter
públic.
Art. 2n - Personalitat jurídica, autonomia, naturalesa i potestats
administratives.
1. El Patronat Municipal de Festes de Castelló de la Plana té personalitat
jurídica pròpia, diferent de l’Ajuntament, mitjans personals, patrimoni independent i
autonomia orgànica i de funcionament per al compliment dels seus fins, dins del que
establixen les Lleis i aquests Estatuts.
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2. El Patronat té naturalesa administrativa i es regix per les normes pròpies
de les Administracions Públiques, amb les especialitats del Règim Local i d’aquests
Estatuts que tindran la consideració de norma reglamentària específica.
3. En la seua qualitat d’Administració Pública de caràcter institucional, i en
l’àmbit de les seues competències, correspon al Patronat:
a) La potestat d’autoorganització.
b) Les potestats tributària i financera, excepte la d’imposició i ordenació.
c) La potestat de programació o planificació.
d) Les potestats d’investigació, delimitació i recuperació d’ofici dels seus
béns.
e) La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes.
f) La potestat d’execució forçosa i sancionadora
g) La inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes que preveu les
lleis; les preferències i la resta de prerrogatives reconegudes a la
Hisenda Pública per als seus crèdits, sense perjudici que les que
corresponen a les Hisendes de l’Estat i de les Comunitats Autònomes.
Art. 3r - Control de l’Ajuntament.
1. L’Ajuntament, com a Administració Territorial creadora del Patronat, té les
facultats de control que li assigna la Normativa General de Règim Local i de les
Administracions Públiques, així com les que es contenen en els presents Estatuts.
2. El Patronat i els seus òrgans estaran adscrits a la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament.

Art. 4r - Idioma de les Festes.
Per raons d’història i tradició, el valencià és la llengua pròpia de les Festes
de Castelló, sense perjudici del que establisquen les lleis sobre la seua cooficialitat amb
el castellà.
Art. 5é - Duració i domicili.
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1.

El Patronat es crea per temps indefinit, fins que es produïsca la seua

extinció per alguna de les causes previstes en les Lleis o en aquests Estatuts.
2.

El Patronat tindrà la seua seu en el Palau de la Festa, ubicat en el

carrer Riu Sella 1 de la ciutat de Castelló o allí on, d’ara en avant, acorde el seu Consell
Rector.
TÍTOL II.
ÒRGANS DEL PATRONAT

Art. 6é - Òrgans del Patronat.
Dins del Patronat Municipal de Festes hi ha els següents tipus d’òrgans:
1. Òrgan de Participació: L’Assemblea General
2. Òrgans Superiors:
a) El Consell Rector
b) La Presidència.
3. Òrgan Directiu: La Gerència
4. Òrgan de Col·laboració: La Junta de Festes

Art. 7é - De la duració del mandat.
La duració del mandat dels membres dels òrgans del Patronat serà
quadriennal, i s'haurà de renovar, obligatòriament, dins dels sis mesos següents a la
celebració de les eleccions municipals.
Capítol I.- De l’òrgan participatiu: L’Assemblea General.
Art. 8é - Composició de l’Assemblea General.
1. L’Assemblea General estarà formada per:
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a) La Presidència nascuda del Patronat, que ho serà de l’Assemblea.
b) La Presidència del Patronat, que ho serà també de l’Assemblea.
c) La Vicepresidència del Patronat, que ho serà també de l’Assemblea
d) Els/les vocals que formen part del Consell Rector.
e) Les cinc últimes persones que ostenten o hagen ostentat el títol de Reina
de les Festes.
f) Les persones que hagen ocupat la Regidoria Delegada de Festes
g) Les cinc últimes persones que hagen exercit, respectivament:
•

La Presidència de la Junta de Festes

•

La Presidència de la Gestora de Gaiates

•

La Presidència de la Federació de Colles de Castelló i

•

La Presidència de l’Associació de Festes de Carrer

h) Un/a representant de cada una de les Gaiates de la ciutat.
i) Un/a representant de cada un dels ens vinculats següents:
•

"Moros d’Alqueria"

•

"Germandat dels Cavallers de la Conquesta"

•

"Els vint del vuitanta-vuit"

•

"Colla del Rei Barbut"

•

"Colla Bacalao"

•

"La Host del Castell Vell"

•

“Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló”

•

"Confraria de la Mare de Déu del Lledó"

•

“Confraria de la Puríssima Sang de Jesús”

•

"Confraria Pau i Caritat"

•

"Confraria de Santa Maria Magdalena"

•

"Amics de la Natura"

•

“Comissió de Festes de Sant Pere”

j) Quinze representants que designarà la Federació de Colles de Castelló.
k) Cinc representants que designarà l’Associació de Festes de Carrer.
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l) Cinc representants de les comissions de Festes de Barris.
m) Un/a representant dels Grups de Dansa i un altre/a dels Grups de
Teatre.
n) Cinc representants del Consell Municipal de Cultura.
ñ) Un/a representant de cada una de les entitats de Castelló següents:
•

Federació Provincial d’Associacions Taurines

•

Comanda de Fadrell

•

Consell Escolar Municipal

•

Patronat Municipal de Turisme

•

Patronat Municipal d’Esports

•

Consell Local de Majors de Castelló de la Plana

•

Federació d’Associacions Ciutadanes i de Consumidors de
Castelló

•

Coordinadora d’Associacions Veïnals de Castelló

•

Federació Provincial d’Associacions de Veïns de Castelló.

o) Quatre representants de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Castelló.
p) Un/a representant de cada una de les entitats següents:
•

Conselleria de Turisme, Cultura i Esport de la Generalitat
Valenciana,

•

Excma. Diputació de Castelló

•

Fundació Caixa Castelló

•

Fundació Dávalos-Fletcher

q) La persona que ostente el títol de Cronista Oficial de la Ciutat.
r) Deu representants de les empreses que hagen realitzat aportació
econòmica per a celebrar les festes de l’any anterior.
s) Fins a cinc persones que per la seua dedicació i coneixement de les
festes de la ciutat, siguen designades per l’alcalde per a formar-ne part.
t) Els/les representants d’aquelles entitats que designe el Ple de la
Corporació.
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2. A les sessions de l’Assemblea General assistiran també amb dret a veu i
sense vot el/la gerent del Patronat i el/la president/a de la Junta de Festes.
Art. 9é - Requisits per a ser membre de l’Assemblea.
Podran formar part de l’Assemblea aquelles persones que reunisquen les
condicions següents:
a) Tindre la nacionalitat espanyola o la condició de ciutadà/ana de la Unió
Europea.
b) Ser major d’edat.
c) Trobar-se en el ple exercici dels seus drets civils.
d) No haver sigut inhabilitat/ada per a càrrec públic per sentència judicial
ferma.
Art. 10é -Designació i elecció de membres de l’Assemblea.
1. El/la representant o representants d’una associació es designarà per
l’òrgan competent d’aquesta.
2. Quan el nombre d’associacions que tinguen dret a estar representades
siga superior al de representants que hagen d’incorporar-se a l’Assemblea General, per
part de la Presidència se citarà els/les representants de cada una de les associacions a
l’objecte que entre ells es designe el/la representant per mutu acord i, si no n'hi
haguera, per votació.
3. D’aquesta reunió per a la designació o elecció del/de la representant,
s’alçarà acta i s’elevarà a la Presidència de l’Assemblea.
Art. 11é - Forma de comunicació de la designació o elecció.
1. La designació dels/de les representants, així com les modificacions
d'aquestes designacions que puguen produir-se al llarg de la duració del mandat de
l’Assemblea General per les associacions que hagen de nomenar un/a representant es
comunicarà per mitjà d’un escrit dirigit a la Presidència de l’Assemblea amb un
antelació, almenys, de set dies al previst per a la celebració de la sessió constitutiva de
l’Assemblea General.
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2. En el cas de les associacions que hagen d’anomenar entre elles a un/a o
diversos/as representants, la designació o elecció, una vegada efectuada, es
comunicarà a la Presidència de l’Assemblea en el mateix termini, per mitjà de la
remissió de l’acta de la designació per mutu acord o si és el cas elecció per votació.
Art. 12é - Atribucions de l’Assemblea General.
L’Assemblea General és l’òrgan de participació ciutadana en el Patronat,
amb funcions de proposta, impuls, informació i consulta en tots aquells assumptes que
siguen de la competència de l’Organisme Autònom, i té les atribucions següents:
a) Representar i defendre els interessos dels diferents sectors que
intervenen en les activitats de les festes davant de l’Ajuntament, així com estretir els
llaços de cordialitat i harmonia entre els diferents ens que participen en les festes de la
ciutat de Castelló.
b)

Proposar a la Presidència del Patronat el nomenament del/de la

president/a de la Junta de Festes.
Article modificat per acord de l' Excm. Ajuntament Ple de 24 de gener de 2013
(B.O.P. de Castelló, 14, de 31 de gener de 2013)

c) Proposar totes les iniciatives, activitats i serveis, públics i privats, que
considere convenients per al foment, desenvolupament i millora de les festes de la
ciutat i vetlar pel correcte desenvolupament dels festejos i activitats a què es
comprometen el conjunt d’ens col·laboradors i ens vinculats a les festes, així com la
cooperació amb les institucions i la resta d’organismes públics o privats amb vista al
major èxit, difusió i prestigi de les festes de la ciutat de Castelló.
d) Orientar l’activitat del Patronat Municipal de Festes per mitjà de
l’assenyalament d’objectius, prioritats i criteris d’actuació.
e) Proposar les mesures necessàries per a fomentar la pervivència de les
tradicions i cultura castellonera.
f) Conéixer i valorar el resultat de les festes, proposant al Consell Rector les
millores que estimen pertinents.
g) Les altres atribucions d’índole consultiva i no executiva respecte de les
festes de la ciutat.
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Art. 13é - Periodicitat de les reunions
L’Assemblea General del Patronat es reunirà, com a mínim, una vegada a
l’any. A més, es reunirà sempre que ho acorde la Presidència o quan ho sol·liciten per
escrit la tercera part dels seus membres.

Capítol II.- Dels Òrgans Superiors i Directius
Art. 14é - Govern i Administració del Patronat.
El Govern i l’Administració del Patronat estaran a càrrec de la Presidència
del Patronat, del Consell Rector i de la Gerència.
Secció 1a - Del Consell Rector
Art. 15é - Composició del Consell Rector.
1. L’Alcaldia de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana ostenta la
Presidència nascuda del Patronat.
2. El Consell Rector assumirà el govern i la gestió superior del Patronat i
estarà integrat per:
a) El/la regidor de Festes de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana,
com a president/a del Consell Rector.
b) El/la vicepresident/a del Patronat, que assumirà la Vicepresidència del
Consell Rector.
c) Sis vocals que designarà el Ple de l’Ajuntament, a proposta dels grups
polítics municipals, i que podran ser o no regidors.
d) Quatre vocals en representació de l’Assemblea.
3.- A les seues sessions assistiran, amb veu i sense vot, a més dels
funcionaris o empleats previstos en aquests Estatuts, el/la gerent del Patronat, el/la
president/a de la Junta de Festes, quatre membres d’aquesta i els que siguen requerits
per la Presidència.
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Art. 16é - Designació de membres del Consell Rector.
1. Els sis vocals a què es referix l’apartat c) de l’article anterior seran
nomenats pel Ple de l’Ajuntament a proposta dels grups polítics municipals que
l'integren, d’acord amb les normes següents:
1a. Es designarà un vocal per cada grup polític que integre la Corporació.
2a. Si el nombre de grups polítics que componen la Corporació excedix de
sis, tindran preferència per a formar part del Consell Rector aquells grups polítics que
més components tinguen i, en cas d’empat, els que major nombre de vots hagen
obtingut en les eleccions municipals
3a. Si el nombre de grups polítics és inferior a sis, els llocs de vocal
restants després d’haver designat un vocal per cada grup polític, es distribuiran als
grups de major nombre de components, segons el principi de proporcionalitat.
2.

Els quatre vocals a què es referix l’apartat d) de l’article anterior

seran nomenats per l’Assemblea a proposta del president del Patronat.

Art. 17é - Constitució inicial i definitiva del Consell Rector
1. El Consell Rector es constituirà inicialment amb els membres a qui es
referixen els apartats a), b) i c) de l’article 15 d’aquests estatuts, a l’efecte de constituir
l’Assemblea General del Patronat perquè propose els seus representants.
2. Una vegada designats els vocals a qui es referix l’apartat d) de l’article 15
dels estatuts, s’incorporaran al Consell Rector del Patronat, amb la qual cosa quedarà
constituïda definitivament.
3.- Tant si està constituïda inicialment com definitivament, podrà exercir
plenament les atribucions que li encomanen aquests Estatuts.
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Art. 18é - Del lloc de les reunions del Consell Rector.
El Consell Rector del Patronat celebrarà les seues reunions en les
dependències on tinga la seua seu el Patronat o en la que s’habilite a aquest efecte en
cas de força major.
Art. 19é - Atribucions del Consell Rector.

Article modificat per acord de l' Excm. Ajuntament Ple de 24 de gener de 2013
(B.O.P. de Castelló, 14, de 31 de gener de 2013)

El Consell Rector és el màxim òrgan col·legiat del Patronat i té, com a tal,
les atribucions següents:
a) Aprovar els plans, programes i projectes del Patronat, així com les
memòries periòdiques especials de les seues activitats i serveis.
b) Aprovar les propostes del pressupost i les seues modificacions, si és el
cas, i rendir el compte general, proposant la seua aprovació al Ple.
c)

Establir i gestionar els serveis públics del Patronat i aprovar les

normes internes d’organització i funcionament de tots els òrgans, activitats i serveis del
Patronat.
d)

Proposar

a

l’òrgan

municipal

d’adscripció

el

nomenament

i

cessament del/de la gerent.
e) Aprovar les contractacions i despeses del Patronat, que excedisquen de
la competència de la Presidència i del/de la gerent, amb les limitacions establides en
aquests estatuts.
f) Adquirir, alienar, administrar i defendre els béns i drets del Patronat i
aprovar l’inventari dels seus béns, així com les seues rectificacions, amb les limitacions
establides en aquests estatuts.
g) Aprovar anualment els programes de festes de la ciutat i adoptar tots els
acords que siguen necessaris per a la seua execució.
h) Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Patronat en
la matèria de la seua competència
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i) Aprovar les plantilles de personal i relacions de llocs de treball,
seleccionar, nomenar i contractar el personal, així com adoptar els acords necessaris
en matèria disciplinària i de retribucions, amb les limitacions establides en aquests
estatuts.
j) Proposar a l’Ajuntament la modificació dels Estatuts del Patronat i ser oïda
en els expedients que es tramiten a aquest efecte i en l’extinció de l’Organisme
Autònom.
k) Concedir les ajudes que crega oportunes als ens col·laboradors i ens
vinculats a les festes de la ciutat de Castelló, regulats en aquests estatuts per al seu
millor funcionament.
l) Acceptar l’adhesió d’entitats públiques o privades al Patronat podent
assenyalar les aportacions econòmiques, en diners, béns i serveis, periòdiques o no,
que, en concepte de subvenció, haja de realitzar cada entitat adherida.
m) Establir acords de col·laboració i nomenar els ens col·laboradors i els
ens vinculats a les festes.
n) Exercir sobre les gaiates i la resta d'ens de les festes una funció de tutela
per a evitar negligències i infraccions, sancionant, si és el cas, les infraccions que es
cometen, segons el que disposa els presents Estatuts.
o) Atorgar premis i distincions.
p) Ampliar, modificar o reduir els distints sectors gaiaters.

Secció 2a.- De la Presidència i la Vicepresidència.
Art. 20é - Nomenament i mandat del/de la president/a del Patronat.
1. L'alcalde/essa de Castelló de la Plana ostenta la Presidència consumada
del Patronat Municipal de Festes i, el nomenament i funcions de qui siga designat/ada
president/a de l’Organisme Autònom, s’entendrà sense perjudici de la facultat de
l’Alcaldia d’exercir efectivament totes les atribucions de la Presidència del Patronat.
Quan l’Alcaldia faça ús d’aquesta facultat, el/la president/a anomenat/ada
actuarà com a vicepresident/a primer/a.

19

Ajuntament de Castelló de la Plana

2. L’Alcaldia nomenarà i cessarà el/la president/a del Patronat. El càrrec
haurà de recaure en el/la regidor de l’Ajuntament que tinga delegades per l’Alcaldia les
competències en matèria de festes.
3. El mandat de la Presidència del Patronat coincidirà amb el de
l’Ajuntament, sense perjudici de la possibilitat del seu cessament per resolució de
l’Alcaldia, en qualsevol moment, que serà conjunt amb la revocació de la seua
delegació en matèria de festes. En la mateixa resolució de cessament haurà de
nomenar-se el/la nou/va president/a.
4. Una vegada finalitze el seu mandat, la Presidència continuarà exercint les
seues funcions, per a l’administració ordinària del Patronat, fins que es renova aquest
càrrec.
Art. 21é - El/la vicepresident/a.
1. El/la vicepresident/a del Patronat serà nomenat/ada i cessat/ada per
resolució de l’Alcaldia. El càrrec haurà de recaure en un membre de la Corporació
Municipal.
2. El mandat del/la vicepresident/a del Patronat coincidix amb el de
l’Ajuntament, sense perjudici de la possibilitat del seu cessament per resolució de
l’Alcaldia en qualsevol moment, i en aquest cas, en la mateixa resolució de cessament
haurà de nomenar-se el/la nou/va vicepresident/a.
3. Una vegada finalitze el seu mandat, el/la vicepresident/a continuarà
exercint les seues funcions, per a l’administració ordinària del Patronat, fins que es
renove aquest càrrec.
4. El/la vicepresident/a substituirà a la Presidència en els casos de vacant,
absència o malaltia o abstenció legal o reglamentària.
Art. 22é - Atribucions de la Presidència.
Seran atribucions del/la president/a del Patronat:
a) La més alta representació institucional del Patronat, sense perjudici que
la que exercisca l’Alcaldia.
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b) Presidir l’Assemblea General i el Consell Rector del Patronat, amb les
facultats de convocatòria, direcció de les deliberacions i votacions, control del
compliment dels seus acords i la resta de competències que les disposicions generals
atribuïxen a la presidència dels òrgans col·legiats municipals.
c)

Aprovar la proposta de liquidació del Pressupost, proposant la seua

aprovació a l’Alcaldia de l’Ajuntament.
d)

Sol·licitar i acceptar subvencions, auxilis i altres ajudes de l’Estat,

Comunitat Autònoma, Corporacions Públiques o particulars.
e)

La superior direcció de totes les activitats i serveis del Patronat i la

direcció superior del personal al servei del Patronat.
f) Aprovar les despeses i contractes l’import dels quals no excedisca de
60.000 euros. Aquesta quantia podrà modificar-se en les bases d’execució dels
pressupostos del Patronat, i es podrà delegar en el/la gerent l’aprovació d’aquelles
despeses o contractes la quantia de les quals no supere els 18.000 euros.
g) Ordenar tots els pagaments del Patronat.
h) Ordenar la publicació, execució i compliment dels acords dels òrgans
executius del Patronat
i) L’exercici d’accions judicials i administratives en matèria de la seua
competència i, en cas d’urgència , en matèria de la competència de la Junta de Festes,
en aquest cas donant compte a aquesta en la primera sessió que se celebre per a la
seua ratificació.
j) Adoptar les mesures necessàries i adequades en cas d’extraordinària i
urgent necessitat, donant compte al Consell Rector.
k) Emetre dictàmens en cas de conflicte entre col·lectius festers sobre
assumptes relacionats amb les festes de la Ciutat (indumentària, protocol...)
l) Nomenar el/la president/a de la Junta de Festes, a proposta del Consell
Rector.
ll) Les altres atribucions que, respecte al Patronat, no es troben assignades
expressament a altres òrgans.
Secció 3é - De la Gerència
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Art. 23é - Nomenament del/de la gerent.
1. El nomenament i cessament del/de la gerent correspon a l’òrgan
municipal d’adscripció, a proposta del Consell Rector. El nomenament haurà de recaure
en funcionari/ària de carrera o laboral de les Administracions Públiques o en un/a
professional del sector privat, titulats/ades superiors en ambdós casos, i amb més de
cinc anys d’exercici professional en el segon.
2. Quan es tracte de funcionari/ària, quedarà en situació de serveis
especials respecte a la seua Administració d’origen.
3. La Gerència del Patronat tindrà la consideració d’òrgan directiu d’acord
amb el que establix l’article 130.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Art. 24.- Funcions del/de la gerent.
1. El/la gerent és el màxim òrgan unipersonal de direcció del Patronat i té,
com a tal, les atribucions següents:
a) Representar legalment al Patronat, sense perjudici de la més alta
representació institucional del Patronat, que correspon a la Presidència.
b) Elaborar els estudis, plans i programes d’actuació del Patronat i els seus
diferents serveis, executar-los i redactar els documents en què s’avaluen els seus
resultats i el compliment dels objectius.
c) Assistir al Consell Rector en l’exercici de les competències que atribuïxen
els Estatuts a aquest òrgan col·legiat, proposar els seus acords i executar els que
adopte, sense perjudici de les facultats de la Presidència.
d) Exercir la direcció de les activitats i serveis del Patronat, sense perjudici
de la direcció dels serveis administratius que corresponen al/a la secretari/ària,
interventor/a i tresorer/a d’acord amb les disposicions legals.
e) Exercir la direcció directa de tot el personal del Patronat, sense perjudici
de la direcció superior de la Presidència.
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f) Elaborar la proposta de pressupost, així com la seua documentació
complementària i sotmetre'l al Consell Rector per a la seua aprovació, a instància del/de
la president/a.
g) El seguiment del pressupost anual del Patronat a fi de comprovar el grau
de compliment dels objectius i l’adequada utilització dels recursos assignats.
h) Elaborar la proposta dels programes de Festes per al seu estudi i
sotmetre-la al Consell Rector per a la seua aprovació.
i) Aprovar les despeses i contractes de quantia igual o inferior a 18.000
euros, quan així ho dispose la Presidència del Patronat, per mitjà de delegació. Aquesta
quantia podrà modificar-se en les bases d’execució dels pressupostos del Patronat.
j) Gestionar tots els assumptes de competència del Patronat davant de les
diverses Administracions Públiques, entitats o particulars.
2. El/la gerent assistirà a les sessions del Consell Rector i de l’Assemblea
General del Patronat amb dret a veu i sense vot.
Art. 25é - Principis que regixen les actuacions del/de la gerent.
La Gerència del Patronat, com a màxim òrgan unipersonal d'aquest,
ajustarà les seues actuacions, i cuidarà que també s’ajusten les dels restants òrgans del
Patronat, amb ple respecte del principi de legalitat, als principis següents:
1r - Eficàcia del compliment dels objectius fixats.
2n - Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
3r - Programació i desenvolupament d’objectius i control de la gestió i els
resultats.
4t - Responsabilitat per la gestió pública.
5é - Racionalització i agilitat dels procediments administratius i de les
activitats materials de gestió.
6é - Servei efectiu a la ciutadania.
7é - Objectivitat i transparència de l’actuació administrativa.
8é - Cooperació i coordinació amb les altres Administracions Públiques.
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Capítol III.- De l’òrgan de Col·laboració: la Junta de Festes.
Art. 26é - Composició i atribucions de la Junta de Festes
1.

La Junta de Festes és l’òrgan de col·laboració i suport a les funcions

d’organització i protocol de les festes i actua sota la dependència directa de la
Presidència del Patronat,
2.

La integren dos equips de treball, l’Equip de Gestió i l’Equip de

Col·laboració, al capdavant dels quals es troba un coordinador/a general, que

es

denominarà president/a de la Junta de Festes, designat per la Presidència del Patronat
a proposta de l’Assemblea.
3.

L’equip de Gestió estarà compost per un màxim de 12 membres,

designats per la Presidència del Patronat, a proposta de la Presidència de la Junta de
Festes. Entre aquestes persones es designarà a un coordinador/a de Grup, que es
denominarà vicepresident/a primer/a de la Junta de Festes, i actuarà sota la direcció de
la Presidència de la Junta de Festes, d’acord amb les directrius fixades per la
Presidència del Patronat.
4.

L’Equip de Col·laboració estarà compost per un màxim de 12

membres, coordinats per un coordinador/a de Grup (vicepresident/a segon/a), designat
entre els membres de l’Equip de Gestió, que actuarà sota la direcció de la Presidència
de la Junta de Festes, d’acord amb les directrius fixades per la Presidència del Patronat.
Les persones designades per a formar part d’aquest Equip de Col·laboració
ho seran per a un període de dos anys, per la Presidència del Patronat, a proposta dels
col·lectius festers, en la proporció següent:
5 membres entre les propostes formulades per les Gaiates
4 membres entre les propostes formulades per les Colles
1 membre entre les propostes dels Ens vinculats.
1 membre entre les propostes de Festes de Carrer i Barris de la Ciutat.
1 membre entre les propostes de Grups de Teatre i Danses.
5.- El/la president/a de la Junta de Festes assistirà a les sessions del
Consell Rector i de l’Assemblea General amb dret a veu i sense vot
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6.- En l’exercici de les seues funcions, la Junta de Festes és competent per
a elaborar estudis i informes, així com formular propostes (per a la seua aprovació per
l’òrgan competent) en relació amb les matèries següents:
a) Normativa de desenvolupament de les previsions contingudes en els
presents Estatuts.
b) Pressupostos de despeses i ingressos de les Festes, col·laborant en
l’elaboració de la proposta que ha d’aprovar el Consell Rector.
c) Operacions de tresoreria o préstecs que s’estimen necessaris per a
l’organització de les Festes.
d) Programes de Festes, col·laborant en l’elaboració de la proposta que
correspon aprovar al Consell Rector i adoptant actuacions tendents a l’execució del seu
contingut.
e) Contractes, convenis de col·laboració entre col·lectius relacionats amb el
seu àmbit d’actuació
f) Gestió del patrimoni adscrit al Patronat de Festes, vetlant per la seua
adequada utilització i conservació.
g) Subvencions, ajudes o auxilis que s'han de percebre d’altres
Administracions o Organismes, col·laborant en la seua tramitació.
h) Funció tutelar sobre les gaiates i la resta d'ens de les Festes, col·laborant
amb el Consell Rector, que és l’òrgan competent per a exercir aquesta funció.
i) Premis i distincions, proposant al Consell Rector el seu atorgament.
j) Sectors gaiaters: informant sobre la possibilitat de la seua ampliació,
modificació o reducció.
k) Representació femenina en les Festes: elevant a l’alcalde la proposta de
nomenament de la Reina de les Festes
l) Resolució de conflictes entre col·lectius festers sobre assumptes
relacionats amb les festes de la Ciutat (indumentària, protocol...), informant respecte
d’això.
Capítol IV.- De la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria.
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Art. 27é - Norma comuna.
Les funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria, amb les comeses que
els atribuïxen la legislació de Règim Local i aquests Estatuts, hauran de ser exercides
per personal funcionari de carrera, habilitat de caràcter estatal, sense perjudici de la
possibilitat de delegar l’exercici de tals funcions en un/a altre/a funcionari/ària al servei
de la Corporació.
Els llocs de secretària i interventor podran ser atesos per una mateixa
persona.
Art. 28é - La Secretaria.
La Secretaria del Patronat es designarà segons les normes que regisquen la
designació de funcionaris/àries que exercisquen les funcions de fe pública i
d’assessorament legal preceptiu en els Organismes Autònoms de les Corporacions
Locals.
Art. 29é - Funcions de la Secretaria.
1. La Secretaria del Patronat exercirà les funcions reservades per a aquest
lloc en la legislació de Règim Local, i a més li correspondran les següents:
a) La direcció directa i immediata dels serveis jurídics i d’administració
general del Patronat.
b) L’assessorament legal i administratiu de tots els òrgans del Patronat per a
l’exercici de les competències que tinguen atribuïdes.
c) Les altres funcions que siguen congruents amb les anteriors i que no
suposen el dictat d’actes administratius resolutoris.
2. El/la secretari/ària assistirà a les sessions del Consell Rector i de
l’Assemblea General amb dret a veu i sense vot
Art. 30é .- La Intervenció.
L'/la interventor/a del Patronat es designarà segons les normes que
regisquen la designació de funcionaris/àries que exercisquen funcions de control i
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fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària en els Organismes
Autònoms de les Corporacions Locals.
Art. 31é - Funcions de la Intervenció.
1. La Intervenció del Patronat exercirà les funcions reservades per a aquest
lloc en la legislació de Règim Local i, a més, les següents:
a) La direcció directa i immediata dels serveis econòmics del Patronat,
sense perjudici de la direcció que en l’article 35é s’assigna a la Tresoreria.
b) L’assessorament econòmic i financer de tots els òrgans del Patronat per
a l’exercici de les competències que aquests tinguen atribuïdes.
c) Les altres funcions que siguen congruents amb les anteriors i que no
suposen el dictat d’actes administratius resolutoris.
2. L'/la interventor/a assistirà a les sessions del Consell Rector i de
l’Assemblea General amb veu i sense vot
Art. 32é - La Tresoreria.
El/la tresorer/a del Patronat serà designat segons les normes que regisquen
la designació de funcionaris que exercisquen les funcions de Tresoreria i Recaptació en
els Organismes Autònoms de les Corporacions Locals.
Art. 33é - Funcions de la Tresoreria.
Les funcions del/de la tresorer/a seran les que s’establisquen per a aquest
lloc en la legislació de Règim Local i li correspondrà la direcció directa i immediata dels
serveis administratius que les atenga.

TÍTOL III
RÈGIM JURÍDIC DEL PATRONAT I CONTROL DE L’AJUNTAMENT.
Capítol I.- Disposicions Generals
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Art. 34é - Organització, funcionament i règim jurídic.
L’organització, funcionament i règim jurídic el Patronat s’ajustarà a la
regulació que establixen les normes generals administratives i de règim local aplicables
a l’Ajuntament, amb les particularitats pròpies dels organismes autònoms locals i
d’aquests Estatuts.
Art. 35é - Limitacions del Patronat per a dictar normes de caràcter
general.
El Patronat no tindrà competència per a dictar ordenances i reglaments,
excepte per a aprovar les normes internes d’organització que exigix la seua autonomia
funcional i fixar els preus públics corresponents als serveis a càrrec del Patronat en els
termes i amb les condicions de l’art. 47.2 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de març que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Art. 36é - Limitacions del Patronat per a crear altres entitats i participar
en els seus òrgans.
El Patronat no podrà crear entitats amb personalitat jurídica, de naturalesa
pública ni privada, ni participar en els òrgans de les que ja existisquen o es creen, ni
realitzar aportacions al seu capital social o funcional. Quan l’Ajuntament considere
convenient participar d’aquestes maneres en altres entitats, ho farà directament, sense
perjudici que encomane ordinàriament l’exercici de les facultats relacionades amb les
festes al Patronat Municipal de Festes.
Art. 37é - Limitacions del Patronat per a descentralitzar o delegar
facultats en favor d’altres ens.
El Patronat no podrà descentralitzar ni delegar les competències i facultats
rebudes de l’Ajuntament en cap altra persona, entitat ni societat de qualsevol classe,
pública o privada, existent o que es cree i siga quina siga la forma en què s’articule
l’atribució a tercers de competències o facultats. La descentralització i delegació de
competències municipals en matèria de festes a favor de persones distintes del
Patronat la realitzarà directament l’Ajuntament, sense perjudici de les comeses
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concretes que, en cada cas, puga atribuir a l’organisme autònom local respecte de les
atribucions descentralitzades o delegades a tercers.
Art. 38é - Limitacions del Patronat per a rebre competències d’altres
ens.
Les competències i facultats que altres persones, entitats o societats de
qualsevol classe, públiques o privades, existents o que es creen, vulguen desconcentrar
o delegar en el municipi, siga quina siga la forma en què s’articule, s’atribuiran
directament a l’Ajuntament i no al Patronat, sense perjudici que la Corporació
encomane ordinàriament l’exercici de les facultats municipals respecte a les
competències de festes rebudes de tercers al Patronat Municipal de Festes.
Art. 39é - Règim de recursos, declaració de lesivitat, revisió, revocació
i rectificació d’actes i reclamació prèvia a l’exercici d’accions civils i laborals.
1. Posaran fi a la via administrativa els actes que dicten el Consell Rector i
la Gerència del Patronat, així com els del seu president/a, en l’exercici de les funcions
atribuïdes pels presents Estatuts.
2. Contra els actes administratius dels òrgans del Patronat podran
interposar-se els mateixos recursos administratius i judicials que procedisquen
legalment contra els actes i acords de l’Ajuntament.
3. Els actes administratius del Patronat podran ser declarats lesius, revisats
i revocats per l’òrgan municipal d’adscripció, excepte en els casos que aquesta atribució
siga competència del Ple, en què correspondrà a l’òrgan d’adscripció la proposta de
l’acord. Els supòsits i procediments per a la declaració de lesivitat, revisió i revocació
d’actes seran els aplicables als actes dels òrgans de govern de l’Ajuntament, i es podrà
suspendre la seua eficàcia durant la tramitació de l’expedient que es tramite per a això.
Les anteriors regles seran aplicables als recursos de revisió.
4. Els actes del Patronat podran ser rectificats pels mateixos òrgans que els
hagueren dictat, en els supòsits previstos en la legislació general administrativa.
5. Per a l’exercici d’accions fundades en el dret privat o laboral contra el
Patronat, serà requisit previ la reclamació en via administrativa, d’acord amb la
regulació continguda en la legislació general administrativa.
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Art. 40é - Accions i recursos.
1. El Patronat té plena capacitat processal i pot exercir les accions i
interposar els recursos de tot tipus, judicials i administratius, que li corresponen, així
com ser demandat i recorregut.
2. La defensa en juí del Patronat serà exercida per l’Assessoria Jurídica de
l’Ajuntament o pels lletrats que aquest designe.
3. El Patronat no podrà desistir, aplanar-se ni transigir en els processos
judicials sense la prèvia i expressa autorització de l’Ajuntament.
Capítol II.- Normes especials
Art. 41é - Règim de funcionament dels òrgans col·legiats.
1. El règim de funcionament de l’Assemblea General i del Consell Rector
serà el que determina amb caràcter general el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, amb les peculiaritats recollides en els presents Estatuts, les
assenyalades en les lleis per als organismes autònoms locals i les que puga disposar el
Consell Rector fent ús de les facultats i organització interna.
2. Supletòriament seran aplicables a l’Assemblea General les normes que
regulen el funcionament del Ple en el Títol IV del Reglament Orgànic del Ple i les seues
Comissions de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, aprovat en sessió de 21 de
desembre de 2006, o norma que el substituïsca i, al Consell Rector, les establides per a
la Junta de Govern Local en el capítol III del Reglament Orgànic d’Organització i
Funcionament del Govern i l’Administració de l’Ajuntament de Castelló, aprovat pel Ple
en la sessió de 26 d’abril de 2007.
3. L’Assemblea General es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any. En
cap cas els acords de l’Assemblea General ni de les seues comissions de treball podran
tindre la forma ni la consideració legal de resolucions administratives.
4. El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una
vegada al trimestre, en la data que aquest acorde, i en sessió extraordinària quan ho
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acorde el president o ho sol·licite una quarta part, almenys, del nombre legal de
membres d’aquest òrgan.
5. Es considerarà vàlidament constituït el Consell Rector quan en primera
convocatòria assistisca el/la president/a, el/la secretari/ària o els que legalment els
substituïsquen, i la meitat, almenys, dels restants membres.
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després de l’assenyalada
per a la primera, podrà celebrar-se sessió, siga quin siga el nombre d’assistents,
sempre que estiguen, almenys, el/la president/a, el/la secretari/àriaa i tres vocals.
6. No podrà ser objecte de deliberació cap assumpte que no figure inclòs en
l’ordre del dia, llevat que siga declarada la urgència de l’assumpte i així s’aprove per
majoria absoluta dels seus membres.
7. Els acords del Consell Rector s’adoptaran com a regla general, per
majoria simple de membres presents. En el cas de votacions amb resultat d’empat
s’efectuarà una nova votació i, si persistira l’empat, decidirà el vot de qualitat de la
Presidència.
Art. 42é - Règim del patrimoni.
1.

El Patronat tindrà el seu patrimoni propi i independent de

l’Ajuntament. Estarà constituït pels béns, drets i accions que siga titular l’organisme
autònom. Li serà aplicable la normativa que regula el patrimoni de les entitats locals,
amb les peculiaritats que es deriven de la naturalesa institucional del Patronat i
d’aquests Estatuts.
2.

En compliment del que disposa l’article 85 bis 1. g) de la Llei 7/1985,

de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l’article 33 del
Reial Decret 1732/1986, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament de Béns de les
Entitats Locals, anualment haurà de remetre’s a l’òrgan d’adscripció, l’inventari dels
seus béns i drets, per a la seua verificació i comprovació, que es realitzarà cada vegada
que es renova la Corporació Municipal.
3. Els béns qualificats com a patrimonials no tindran més peculiaritats en el
seu règim jurídic respecte als de la mateixa naturalesa de l’Ajuntament que la seua
distinta titularitat.
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4. Els béns del Patronat que estiguen afectes a un ús o servei públic i que
tinguen per això naturalesa de domini públic, es regiran per la seua normativa especial.
Podran ser de titularitat de l’organisme autònom quan es tracte de béns adquirits pel
Patronat i els afecte un ús o servei públic de la seua competència.
5. El Patronat no podrà adquirir, alienar, gravar ni cedir per cap títol béns
immobles sense l’autorització expressa de l’òrgan a què està adscrit.
6. L’Ajuntament podrà adscriure béns patrimonials i de domini públic de
titularitat municipal al Patronat, i en aquest cas, únicament correspondrà al Patronat la
seua utilització, administració, conservació i manteniment.
Art. 43é - Règim dels contractes.
1. El Patronat podrà celebrar tots els contractes que estime convenients per
al compliment dels seus fins, d’acord amb les normes que regulen els contractes de les
Administracions Públiques i Locals, amb les limitacions que li imposen l’àmbit municipal
i sectorial de la seua activitat i el compliment dels presents estatuts.
2. En cas de contractes que superen la quantitat de 125.000 euros, els
expedients de contractació (projectes, plecs de prescripcions tècniques i plecs de
clàusules administratives particulars) hauran de ser aprovats expressament i
prèviament per l’òrgan a què està adscrit el Patronat. La mateixa aprovació municipal es
requerirà en els expedients d’interpretació, modificació i resolució contractual.
3. Aquesta quantitat límit podrà ser modificada per les Bases d’execució del
pressupost.
Art. 44é - Règim dels serveis i activitats.
1. El Patronat, per al compliment dels seus fins i en l’exercici de les seues
competències, podrà establir i gestionar qualsevol classe de serveis i realitzar activitats
de qualsevol índole, que es regiran per la normativa aplicable a les Administracions
Públiques Locals, amb les especialitats que es deriven de la seua naturalesa
institucional i d’aquests Estatuts.
2. La forma de gestió dels serveis públics del Patronat no podrà consistir en
la creació d’un altre organisme autònom local, societat privada de capital, totalment o
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parcialment propietat del Patronat, ni una altra classe d’atribucions de personalitat
jurídica. Amb caràcter excepcional i per a un cas concret, els òrgans competents de
l’Ajuntament podran aprovar alguna forma legal de personificació dels serveis que siga
titular el Patronat.
Art. 45é - Règim del personal.
1. El personal del Patronat podrà ser funcionari o laboral i es regirà per les
normes pròpies del personal de les Entitats Locals, amb les particularitats pròpies dels
Organismes Autònoms Locals i les que s’arrepleguen en aquests Estatuts.
2. La plantilla i la relació de llocs de treball del Patronat, ofertes d’ocupació,
bases de les proves selectives de personal per a l’accés, promoció i provisió de llocs,
així com la composició de tribunals qualificadors, hauran de ser aprovades per l’òrgan
competent de l’Ajuntament (Ple o Junta de Govern Local, segons corresponga), excepte
els contractes laborals temporals per acumulació de tasques o circumstàncies de la
producció.
3. Les sancions disciplinàries que impose el Patronat al seu personal
funcionari o laboral, que consistisquen en suspensió de funcions, separació del servei,
destitució o acomiadament, hauran de ser aprovats per l’òrgan competent de
l’Ajuntament.
4. L’Ajuntament podrà adscriure el seu personal funcionari o laboral fix al
Patronat pels procediments legals, que, a tots els efectes, s’integrarà en la plantilla de
l’organisme autònom. El personal funcionari tindrà la consideració d’estar en servei
actiu respecte de l’Ajuntament.
5. El personal funcionari i laboral fix, que pertanga a la plantilla de
l’Ajuntament o del Patronat, tindrà dret a participar en igualtat de condicions en els
procediments de promoció interna i per a la provisió de llocs de treball d’ambdós
entitats, de manera que el personal de la plantilla municipal podrà participar en els
procediments que convoque el Patronat i el del Patronat en els que convoque
l’Ajuntament.
Art. 46é - Règim econòmic.

33

Ajuntament de Castelló de la Plana

1. En tots els aspectes econòmics (règim pressupostari i comptable,
ingressos, despeses i pagaments, intervenció i fiscalització; rendició de comptes; etc.)
el Patronat es regirà per la mateixa normativa que l’Ajuntament, amb les particularitats
pròpies dels Organismes Autònoms Locals i les que disposen els presents Estatuts.
2. Correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del pressupost del Patronat,
les seues Bases d’Execució i la resta de documentació complementària; els comptes
que s’han de rendir periòdicament; així com les Ordenances reguladores dels tributs i
preus públics la gestió recaptació i rendiment de les quals puga assignar-se al Patronat,
excepte la fixació dels preus públics prevista en l’art. 35 d’aquests Estatuts.
3. Serà competència de l’Alcaldia l’aprovació de la liquidació del Pressupost.
4.

Les operacions de crèdit i de Tresoreria hauran de ser aprovades

definitivament per l’òrgan d’adscripció i s’ajustaran a allò que s’ha establit a aquest
efecte en la legislació reguladora de les Hisendes Locals.
5.

El Patronat no podrà adquirir cap classe d’obligacions econòmiques,

per cap mitjà, que puga afectar exercicis pressupostaris futurs sense l’aprovació prèvia
per a cada cas dels òrgans competents de l’Ajuntament
6.

El Patronat de Festes es troba subjecte al règim de comptabilitat

pública, en els termes establits per la legislació reguladora de les Hisendes Locals, així
com en els que establisca el Ple de l’Ajuntament per a la inspecció de la comptabilitat
dels organismes autònoms
Art. 47é - Responsabilitat Patrimonial.
La responsabilitat patrimonial de l’Organisme Autònom es regirà per les
normes que regulen la responsabilitat de les Administracions Públiques. En els
expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial, haurà d’emetre un informe
l’òrgan municipal d’adscripció, que serà vinculant per a l’òrgan del Patronat que haja de
resoldre el procediment.
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Capítol III.- Facultats generals de control de l’Ajuntament.
Art. 48é - Informació del Patronat a l’òrgan municipal d’adscripció.
El Patronat haurà de mantindre permanentment informat de les seues
actuacions a l’òrgan municipal d’adscripció. Aquest òrgan podrà demanar a més la
informació general o especial que estime convenient, la qual haurà de ser facilitada en
el termini màxim de quinze dies. Per a una millor informació sobre els assumptes del
Patronat, l’òrgan municipal d’adscripció podrà realitzar visites informatives i practicar les
inspeccions, inclús documentals, que considere necessàries, les quals hauran de ser
facilitades pels òrgans competents del Patronat.
Art. 49é - Comunicació d’actes i acords.
L’òrgan municipal d’adscripció podrà requerir a la Gerència i al Consell
Rector informació respecte als actes i acords per ells adoptats, la qual haurà de
remetre’s en el termini màxim de quinze dies.
Art. 50é - Altres controls.
1. El Patronat estarà sotmés a un control d’eficàcia per l’òrgan municipal
d’adscripció, que tindrà com a finalitat comprovar el grau de compliment dels objectius i
l’adequada utilització dels recursos assignats. Tot això sense perjudici de les funcions
de control i fiscalització de la gestió econòmica, atribuïdes a la Intervenció General
Municipal en els articles 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
2. La determinació i modificació de les condicions retributives, tant del
personal directiu com de la resta del personal del Patronat, hauran d’ajustar-se en tot
cas a les normes que respecte d’això aprove el Ple o la Junta de Govern Local, segons
corresponga.
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3. El Patronat estarà sotmés a controls específics sobre l’evolució de les
despeses de personal i la gestió dels seus recursos humans per l’òrgan municipal
d’adscripció.
4.- L’Inventari de béns i drets del Patronat es remetrà anualment a l’òrgan
municipal d’adscripció, així com cada vegada que es renova la Corporació Municipal,
per a la seua comprovació i verificació, de conformitat amb el que disposa l’article 42
d’aquests Estatuts.
Art. 51é - Equivalència de les referències a òrgans estatals.
Qualsevol altra referència a òrgans estatals efectuada en la Llei 6/1997, de
14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat i la resta
de normativa estatal aplicable, s’entendrà realitzada als òrgans competents de
l’Ajuntament.

TÍTOL V
INTERPRETACIÓ I MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
I EXTINCIÓ DEL PATRONAT
Art. 52é - Interpretació dels Estatuts.
Correspon a l’Ajuntament la interpretació dels presents Estatuts, amb
caràcter vinculant per a tots els òrgans del Patronat.
Art. 53é - Modificació dels Estatuts.
1. Podran promoure la modificació d’aquests Estatuts l’Ajuntament o el
Consell Rector del Patronat, que es tramitarà pel procediment legalment establit per a la
modificació dels Reglaments Municipals.
2. En el cas que la modificació la promoga l’Ajuntament, haurà de donar-se
audiència al Consell Rector.
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3. En tot cas, haurà de complir-se el tràmit d’informació pública i publicar-se
oficialment la modificació d’Estatuts que s’aprove.

Art. 54é - Extinció de l’Organisme Autònom.
1. L’extinció del Patronat es produirà per les causes i per mitjà del
procediment que establisca la legislació vigent. L’Ajuntament podrà promoure, en
qualsevol moment i de forma discrecional, l’extinció del Patronat. A l’expedient
d’extinció se li donarà el tràmit corresponent a la derogació dels reglaments municipals.
Haurà de donar-se audiència al Consell Rector i complir-se el tràmit d’informació
pública. L’extinció del Patronat es publicarà oficialment.
2. Produïda l’extinció del Patronat, l’Ajuntament li succeirà en tots els seus
béns, drets i accions, així com en les obligacions que tinga contretes.
3. El personal funcionari i laboral fix de l’Organisme Autònom s’integrarà en
la plantilla municipal amb el mateix règim jurídic que tinguera en el Patronat.
4. Durant la tramitació de l’expedient d’extinció, l’òrgan municipal a què està
adscrit podrà assumir directament, de forma provisional, les facultats de tots els òrgans
del Patronat.
5.

Si l’extinció es produïra per assumpció o traspàs de les funcions del

Patronat a una altra Administració, el personal serà transferit a l’Administració que
assumisca aquestes funcions, sense perjudici dels convenis que entre ambdues
Administracions puga realitzar-se.
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LLIBRE II
DE LA PARTICIPACIÓ EN LES FESTES
TÍTOL I
DELS ENS COL·LABORADORS I VINCULATS A LES FESTES
Capítol I.- Dels Ens col·laboradors
Art. 55é - Naturalesa
1.- El Patronat de Festes per al compliment dels seus fins, precisa de la
col·laboració de determinats col·lectius ciutadans.
2.- En l’àmbit de les Festes de la Magdalena, el desenvolupament d’algunes
de les seues activitats, estan encomanades i es porten a efecte bàsicament, a través de
les denominades gaiates o comissions de sector.
Art. 56é - Descripció.
1.- En l’àmbit de cada un d’aquests sectors operen i desenvolupen les
seues activitats sengles gaiates que, constituïdes en associacions culturals amb
personalitat jurídica pròpia i integrades pels seus socis i gestionades per les seues
respectives juntes directives, triades d’acord amb els seus propis estatuts, tenen com a
objectiu fonamental la realització d’actes orientats a la celebració de les Festes de la
Magdalena, tant a nivell general local, com especialment dirigits al veïnat del respectiu
sector.
2.- Es reconeix l’existència de la Federació Gestora de Gaiates, formada
pels representants designats directament per cada una de les gaiates.
Art. 57 .- Personalitat de les gaiates.
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Les gaiates adoptaran la personalitat jurídica que reglamentàriament els
corresponga per a l’exercici de tots els drets i accions que siguen necessaris per a
l’exercici de les seues funcions.
Art. 58é - Denominació.
1.- L’aprovació de les denominacions de les gaiates, els distintius, símbols i
signes externs d’identificació, correspondrà a la Presidència, a proposta de la Junta de
Festes, que haurà de procedir a la seua inscripció en el registre corresponent.
2.- L’ús de tot el que es menciona en el paràgraf anterior, serà cedit a les
Juntes Directives de les gaiates en les condicions que es fixen en els acords de
col·laboració, excepte el que disposa el paràgraf següent.
3.- La Federació Gestora de les Gaiates per delegació del Consell Rector,
vetlarà per la utilització correcta de les denominacions, distintius, símbols i signes
externs d’identificació de les gaiates.
Art. 59é - Acord de col·laboració.
1.- És el document que fixa les relacions entre el Consell Rector i les
gaiates, ja individualment ja col·lectivament, i que conferix a aquestes últimes la
denominació d’entitat col·laboradora per al desenvolupament de les activitats de les
Festes de la Magdalena.
2.- Els acords de col·laboració tindran una vigència no superior a dos anys.
Art. 60é - Obligacions de les gaiates.
1.- Les gaiates i els seus membres hauran d’observar, complir i fer complir
els seus respectius estatuts, cuidant molt especialment de respectar el que ells
disposen en relació amb la celebració de les seues assemblees de socis/ès i
administració de llibres d’actes i de comptabilitat, vetlant sempre perquè les persones
que en nom d’elles es relacionen i subscriguen documents amb el Patronat de Festes,
siguen realment representatives de l’ens pel qual actuen.
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2.- La greu inobservança dels extrems exposats en el paràgraf anterior,
podrà donar lloc a la nul·litat dels acords aconseguits o documents subscrits amb el
Patronat de Festes, sense perjudici de qualsevol altra responsabilitat si n'hi haguera.

Art. 61é - Remissió de les candidatures al Patronat de Festes
Amb quaranta-huit hores d’antelació a l’hora fixada per a l’inici de les
assemblees en les quals vaja a triar-se presidents de gaiates, aquestes hauran de
remetre a la Secretaria del Patronat de Festes les candidatures presentades.
Art. 62é - Comprovació de les candidatures.
Es comprovarà que cap dels candidats haja sigut objecte de sanció o
advertència pel Consell Rector que li inhabilite per al càrrec de president i, en cas
contrari, ho comunicarà a la gaiata abans de l’inici de l’assemblea a l’efecte de tindre
per no vàlida la candidatura.
Art. 63é - Remissió de les actes.
Les gaiates remetran a la Secretaria del Patronat l’acta de l’assemblea
d’elecció de president, dins de les quaranta-huit hores següents a la seua celebració.
Art. 64é - Remissió del compte d’explotació i inventari
Igualment les gaiates remetran a la Secretaria del Patronat, còpia del
document que arreplegue el compte d’explotació de l’exercici, balanç de situació i
inventari referit al dia en què en assemblea s’haja aprovat, dins de les quaranta-huit
hores següents a la celebració d'aquesta assemblea.
Art. 65é - Reconeixement dels presidents de les gaiates.
A la vista de les actes de les assemblees constituents i dels resultats de la
selecció de candidatures, segons siguen gaiates continuadores o de nova creació, i
després de l’acceptació per part dels presidents triats de les obligacions generals del
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seu càrrec, així com de la firma de l’acord de col·laboració que es menciona en el 59
d'aquests estatuts, el Consell Rector emetrà les objeccions, si és el cas, al nomenament
o en quedarà assabentat.

Art. 66é - Nomenament dels restants membres de les gaiates.
1.- Una vegada efectuat el nomenament del president, aquest triarà la resta
de membres de la gaiata, d’acord amb les disposicions dels reglaments propis de cada
associació o col·lectiu.
2.-No obstant això, la Junta Directiva de la Gaiata ha de constar, com a
mínim, a més del president, d’un vicepresident, un secretari i un tresorer.
3.- La relació de socis/es de la gaiata, la certificació del nombre de socis/es,
així com l’assignació de càrrecs entre els seus membres, haurà de ser comunicada, no
més tard del dia 15 de juny de cada any, al Consell Rector del Patronat, el qual si no
mediara sanció o advertència sobre cap dels membres proposats, quedarà assabentat
dels nomenaments.
4.- Les successives altes o baixes que es produïsquen després de la
primera comunicació al Consell Rector, hauran de ser posades en el seu coneixement
en el termini màxim de 15 dies.
5.- Les comunicacions que es dirigisquen al Consell Rector del Patronat,
així com aquelles que des de l'esmentat òrgan es destinen a les gaiates, es realitzaran
a través del president de la gaiata i preferentment per escrit.
Art. 67é - Duració dels nomenaments.
La duració del nomenament del president i dels restants membres de la
Junta Directiva es regirà d’acord amb els estatuts propis de cada associació cultural
legalment constituïda.
Art. 68é - Drets i deures de les gaiates.
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Amb independència dels drets i deures regulats amb caràcter específic en
els presents Estatuts i en els respectius de cada una d’elles, corresponen a les gaiates
els següents:
1r - Cap gaiata podrà intervindre en cap concepte fora de la seua
demarcació territorial. Els conflictes que sorgiren per aquest motiu quedaran analitzats i
resolts pel Consell Rector.
2n - Sent la gaiata, en tant que monument, el símbol principal de les Festes
de la Magdalena, les Juntes Directives de les gaiates queden obligades anualment a
presentar-la en la Desfilada de Gaiates i a ubicar-la en un lloc idoni dins del sector,
durant la resta dels dies de les Festes de la Magdalena, amb independència de les
modificacions que sobre aquest tema puga introduir el Consell Rector
3r - Una vegada concloses les Festes i en el termini màxim d’una setmana,
les Juntes Directives de les gaiates retiraran de la via pública tots aquells obstacles i
símbols utilitzats per al desenvolupament i realç dels diferents festejos.
4n - Els membres de les gaiates hauran d’assistir, amb la representació que
en cada cas es determine, als actes oficials que el Consell Rector programe i
determine.
5é - Els presidents de les gaiates hauran de fer complir els presents
Estatuts dins d'aquestes, així com els seus propis i les disposicions que, en l’àmbit de
les seues competències establisca el Patronat de Festes.
6é - En tot allò referent a responsabilitats econòmiques o de qualsevol altra
índole que poguera exigir-se a les gaiates o als seus membres per qualsevol persona
física o jurídica, caldrà ajustar-se al que respecte d’això establisquen els seus
respectius estatuts i, en allò no previst en ells, al que disposa la legalitat vigent.
7é

-

Les

gaiates

hauran

de

subscriure

les

oportunes

pòlisses

d’assegurances que cobrisquen qualsevol risc que poguera produir-se i afectar
qualsevol persona en el desenvolupament de les activitats pròpies de l’associació, o en
la celebració d’espectacles per elles organitzats o contractats.
8é - Les gaiates hauran de comunicar al Consell Rector, amb una antelació
mínima de quinze dies, el programa d’actes que es desenvoluparan durant les Festes
de la Magdalena, així com qualsevol acte públic que se celebrarà durant l’any.
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9é - A l’efecte de coneixement i creació d’un arxiu de les activitats de les
gaiates, aquestes hauran de remetre a la Secretaria del Patronat de Festes una còpia
de les comunicacions i publicacions editades.
10é - Les gaiates podran proveir-se, si ho estimen convenient i complint els
requisits que s’assenyalen, d’un carnet, expedit pel Patronat de Festes, acreditatiu de la
seua condició de representants del sector a l’efecte de les activitats relacionades amb
les Festes de la Magdalena.
11é - Els acords o decisions adoptats pel Consell Rector podran ser
recorreguts per les Juntes Directives de les gaiates, quan estimen que d'aquests es
deriven perjudicis per al seu sector, davant del Patronat de Festes.
12é - Les gaiates podran sol·licitar del Consell Rector tots els informes i
assessoraments que estimen necessaris per al desenvolupament de les seues
funcions.
13é - Les gaiates podran concórrer a tots els premis i concursos que siguen
convocats pel Patronat de Festes, i acceptaran les bases establides en aquests.
Art. 69é - Assemblea de socis/es.
Les gaiates hauran de celebrar necessàriament dos assemblees ordinàries
de socis/es a l’any. Se celebraran en dates tals que permeten que en la primera d’elles
es presente el programa d’activitats i festejos que es desenvoluparan, així com el
pressupost per a l’exercici corrent i, en la segona d’elles, s’expose als socis els resultats
de la gestió social i econòmica.

Capítol II.- Dels Ens vinculats
Secció 1a Disposicions Generals
Art. 70é - Descripció.
A més de la Junta de Festes i les gaiates, l’objecte i funcions de les quals
han sigut descrits en els capítols anteriors, existixen i poden existir determinats
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col·lectius ciutadans que, per la seua especial significació, arrelam històric i fins, figuren
amb pes específic i meresquen especial consideració o desitgen vincular-se per primera
vegada en l’estructura organitzadora de les Festes de la Ciutat, col·laborant amb el seu
desenvolupament.

Art. 71é - Requisits.
Amb la finalitat de reglamentar i canalitzar la seua participació en les Festes
de la Ciutat, així com per a aconseguir una major coordinació entre tots els col·lectius
festius castellonencs, serà preceptiu que aquests col·lectius:
a) Estiguen integrats per un mínim de 30 membres.
b) Assumisquen íntegrament els presents Estatuts.
c) Programen i realitzen activitats d’interés general i caràcter públic en
qualssevol de les Festes de la Ciutat.
Art. 72é - Registre.
Qualssevol dels col·lectius ciutadans interessats a optar al reconeixement
d’ens vinculat a les festes, en cas de no comptar amb un reconeixement exprés
d’antiguitat, tradició o servei provat per qualsevol festa de la Ciutat, haurà d’inscriure’s
en el Registre previst en aquests Estatuts.
Art. 73é - Col·laboració.
El Consell Rector comunicarà cada any als diferents col·lectius, la data límit
per a la presentació de propostes per a acords de col·laboració, en què figurarà un
avanç del programa d’activitats que es realitzaran i una memòria valorada d'aquestes.
Art. 74é - Acceptació.
El Consell Rector, amb la comprovació prèvia dels resultats exigits i atenent
a la memòria d’activitats que es desenvoluparan, determinarà la integració de les
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associacions i col·lectius en el context de les festes de la Ciutat, proposant possibles
camps d’actuació dins de les diverses facetes de les nostres festes populars

Secció 2a Classes d’Ens vinculats
Art. 75é - De “Les Festes de Carrer”.
1.- Des del segle XVIII vénen celebrant-se en diferents demarcacions
ciutadanes les ara tradicionals “Festes de Carrer”, dipositàries en l’actualitat d’uns
valors culturals i religiosos que les convertixen en testimoni de les antigues festes
populars de la Ciutat.
2.- El Patronat de Festes vetlarà de forma especial per la seua conservació i
continuïtat, col·laborant amb els seus organitzadors amb tots els mitjans que es
consideren adequats.
Art. 76é - De les Confraries.
1.- Entre les Confraries de la Ciutat destaquen per la seua importància i
antiguitat la Real Confraria de la Mare de Déu del Lledó i la M.I. Confraria de la
Puríssima Sang de Jesús, que a banda dels seus fins específicament religiosos,
organitzen amb motiu de les seues festes diferents celebracions de caràcter lúdic.
2.- El Patronat de Festes, atesa la importància del col·lectiu ciutadà,
representativitat, tradició i arrelament de les festes, així com la importància del
programa, col·laborarà amb els seus propis organitzadors, establint els acords
particulars que es precisen.
Art. 77é - Dels Barris de la Ciutat.
1.

Els diferents barris de la ciutat organitzen els seus festejos propis. El

Patronat de Festes col·laborarà amb els seus organitzadors de manera que s’establisca
per mitjà d’acords particulars amb cada un d’ells, segons la seua importància,
representativitat i programa d’actes que es realitzaran.
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2.

Atesa l’especial singularitat de les festes populars celebrades en el

Districte Marítim del Grau en honor de Sant Pere, Patró de la Ciutat, declarades
d’Interés Turístic Autonòmic, la col·laboració del Patronat amb la seua Comissió
organitzadora adquirirà una major rellevància, ajudant amb això a preservar la identitat
d’aquestes Festes.
Art. 78é - De “Els Cavallers de la Conquesta” i “Moros d’Alqueria”.
1.- Atesa la trajectòria històrica, potencialitat, fins i vinculació a les festes de
la Ciutat de la “Germandat dels Cavallers de la Conquesta” i “Moros d’Alqueria”, es
reconeix expressament a les esmentades associacions, el caràcter d’ens vinculats a les
Festes.
2.- El Patronat de Festes establirà amb aquestes associacions tots els
acords de col·laboració que s’estimen pertinents, considerant i valorant tot el que
contemplen els seus propis Estatuts i especial idiosincràsia.
Art. 79é - De “Les Colles Festeres”.
1.- El Patronat de Festes reconeix l’existència de diferents col·lectius
ciutadans constituïts sota la denominació general de “Colles”. La relació entre cada
Colla i la Junta de Festes s’establirà per a cada cas en concret, per mitjà d’acords de
col·laboració, valorant tot el que contemplen els seus propis estatuts i especial
idiosincràsia.
2.- Cada Colla presentarà al Consell Rector la seua proposta de
denominació i simbologia que aquesta acceptarà, amb un assessorament previ,
expedint l’acreditació corresponent.
3.- Es reconeix la dedicació i finalitats específiques de la “Colla del Rei
Barbut”, la “Colla Bacalao” i la “Colla Dolçainers i Tabaleters” i el seu caràcter d’ens
vinculats a les Festes.

Capítol III.- Del Registre dels Ens col·laboradors i vinculats

46

Ajuntament de Castelló de la Plana

Art. 80é - Del Registre d’Ens col·laboradors i Ens vinculats a les Festes
de la ciutat de Castelló.
1. Com a secció del Registre Municipal d’Associacions de Veïns i a l’efecte
del que preveu l’article 236 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, es crea el Registre d’Ens col·laboradors i Ens vinculats a les Festes.
2. La Secció d’Ens col·laboradors i Ens vinculats a les Festes, té com a
objecte permetre a l’Ajuntament de Castelló, a través del Patronat Municipal de Festes,
conéixer l’existència i circumstàncies dels Ens col·laboradors i Ens vinculats a les festes
existents en el municipi, els seus fins i la seua representativitat, a l’efecte de possibilitar
una correcta política municipal de foment de l’associacionisme i la participació en
matèria de festes.
3. L’anterior secció del Registre es portarà en la Secretaria del Patronat i les
seues dades seran públiques.

Art. 81é - Dels requisits i vigència de la inscripció en el Registre dels
Ens col·laboradors i Ens vinculats a les Festes de la ciutat de Castelló.
1. Podran obtindre la inscripció en la Secció d'aquest Registre tots els ens
col·laboradors i ens vinculats a les festes que es regulen en el Llibre II d’aquests
estatuts.
2. Les inscripcions es realitzaran a sol·licitud dels ens interessats que
hauran d’aportar les dades següents:
a) Estatuts.
b) Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions i en altres
registres públics.
c) Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius.
d) Domicili social.
e) Pressupost de l’any en curs.
f) Programa d’activitats de l’any en curs.
g) Certificació del nombre de socis.
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3. En el termini de quinze dies des de la sol·licitud d’inscripció, llevat que
aquest haguera d’interrompre’s per la necessitat d’aportar documentació no inclosa
inicialment, el Patronat notificarà a l’ens corresponent el seu número d’inscripció i a
partir d’eixe moment es considerarà d’alta a tots els efectes.
4. Els ens inscrits estan obligats a notificar al Registre qualsevol modificació
de les dades dins del mes següent a què es produïsca. El pressupost i el programa
anual d’activitats es comunicaran en el mes de gener de cada any.
L’incompliment d’aquestes obligacions donarà lloc que el Patronat puga
donar de baixa a l’ens en el Registre.

TÍTOL II
DE LA REPRESENTACIÓ OFICIAL DE LES FESTES
Art. 82é - Reina de les Festes de Castelló
Serà la persona que ostente la màxima representació de les nostres festes.
La Reina serà nomenada per l’Alcaldia, amb l’informe de la Junta de Festes.
Art. 83é – Cort d’Honor.
La Cort d’Honor de la Reina de les Festes estarà formada per sis Dames de
la Ciutat i per les Madrines de les diferents gaiates.
Art. 84é - Procediment per a la designació de la Reina i les Dames de
la Ciutat.
La proposta per a designar la Reina i el nomenament de les Dames de la
Ciutat, es realitzarà segons les normes establides pel Consell Rector, després d'escoltar
la Junta de Festes.
Art. 85é - Madrines dels Sectors.
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La designació de les Madrines dels Sectors serà de competència única de
les respectives gaiates.

Art. 86é - Dames dels Sectors.
Constituiran la Cort d’Honor de la seua respectiva Madrina, sent la seua
designació exclusiva competència de les gaiates.
Art. 87é - Representació de la Germandat dels Cavallers de la
Conquesta.
Atesa l’especial significació que per tradició ha exercit en les Festes la
Dama de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, Na Violant d’Hongria, aquesta
ostentarà el rang protocol·lari de Dama de la Ciutat.
Art. 88é - Representació infantil.
1.- Ateses les particulars condicions que rodegen la població infantil de les
nostres festes, no es considera aconsellable, en el marc dels presents estatuts,
determinar condicions limitadores per a la seua participació i integració, deixant a
l’exclusiva competència de la Junta de Festes i gaiates la designació anual de les seues
representants respectives.
2.- Per al nomenament de la Reina infantil i les seues Dames infantils caldrà
ajustar-se al que disposen els articles 84 i 86 d’aquests estatuts.
Art. 89é - Símbol de la representació.
1.- Les representants femenines de les nostres Festes lluiran, com a
distintiu extern de la seua qualitat, unes bandes amb la seua respectiva denominació,
símbols de l’organisme a qui representen i any de la representació.
2.- Les Reines de les Festes lluiran una banda de color verd, sobre la qual
es brodarà l’escut de la Ciutat, denominació i any de la seua representació.
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3.- Les components de la Cort d’Honor de les respectives Reines, lluiran
una banda de color blanc, sobre la qual es brodarà l’escut de la Ciutat, denominació i
any de la seua representació.
4.- A l’efecte de la seua perfecta identificació i distinció les bandes amb els
colors verds i blanc seran d’exclusiva utilització per a les Reines i components de la
Cort d’Honor.
5.- Les Dames dels Sectors lluiran una banda amb els símbols i
denominació de les respectives gaiates a qui representen, sent el color, a l’efecte
d’identificació, el que es determine de comú acord entre les gaiates i la Junta de Festes.
6.- La indumentària utilitzada pels representants oficials de les festes, serà
sempre fidel als nostres models tradicionals. Es propiciarà la recuperació d’aquells
elements del vestit tradicionalment reconeguts en el nostre àmbit cultural i s’evitaran
altres que desvirtuen la seua representativitat, seguint les directrius de “l’Institut
d'Etnologia i Cultura Popular de Castelló”.

TÍTOL III
DEL RÈGIM DISCIPLINARI
Art. 90é - Infraccions
Tota acció o omissió que constituïsca una infracció a les disposicions dels
presents estatuts, així com a les altres normes o instruccions emanades del Patronat
Municipal de Festes seran considerades faltes i sancionades com a tal.
Art. 91é - Tipus de faltes.
1.- Les faltes que puguen cometre tant els membres del Consell Rector com
de les gaiates i dels ens lligats a les Festes, es consideraran greus i lleus.
2.- Correspondrà la competència sancionadora, per les faltes que cometen
els membres del Consell Rector, a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castelló
i, les que cometen les gaiates i altres ens lligats a les Festes, al Consell Rector. Prèvia
tramitació de l’oportú expedient i practicades les actuacions pertinents, es resoldrà amb
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la corresponent proposta de resolució i determinació de la sanció, cas que n'hi haguera,
havent de ser sotmesa a la seua aprovació per l’òrgan competent.
3- Són faltes greus aquelles accions o omissions assenyalades en l’article
92 quan:
a) Causen desprestigi o perjudici important al normal desenvolupament de
les festes de la Ciutat en qualssevol de les seues manifestacions.
b) Tota actuació que comporte actuacions que suposen discriminació per
raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement, veïnat o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.
c) L’adopció d’acords manifestament il·legals que causen perjudici greu al
Patronat Municipal de Festes o als ciutadans.
d) No guardar el corresponent sigil respecte als assumptes que es
coneguen per raó del càrrec, quan causen perjudici al Patronat o s’utilitze en profit
propi.
e) Intervindre en un procediment administratiu o una altra actuació quan es
done alguna de les causes d’abstenció legalment assenyalades
f) Haver sigut sancionat per la comissió de tres faltes lleus en un període de
dos anys.
4.- Són faltes lleus:
a) La falta injustificada d’assistència a les sessions de l’Assemblea General
i del Consell Rector la Junta de Festes o reunions de Junta de Festes tres vegades
durant un període d’un any.
b) La incorrecció amb els ciutadans en general, amb els membres del
Patronat en l’exercici de les seues funcions.
c) El descuit i negligència en el compliment de les obligacions establides en
aquests Estatuts, així com en els seus deures i obligacions sempre que no siga
qualificada de falta greu.
d) Qualsevol altra falta que no tinga la consideració de greu.
Art. 92é - Sancions

51

Ajuntament de Castelló de la Plana

1. Les faltes lleus se sancionaran per amonestació privada o per
advertència escrit a l’infractor. En el cas de reincidència o reiteració es podrà sancionar
com a falta greu. L’acumulació de faltes lleus només tindrà vigència per a un exercici.
2.- Per faltes greus se sancionarà l’infractor i en atenció a la seua magnitud i
transcendència, amb les sancions següents:
a) Suspensió temporal.
b) Revocació automàtica del càrrec que ostente.
c) Pèrdua de dret temporal o total per a obtindre recompenses.
d) Anul·lació total o parcial dels acords de col·laboració subscrits
en virtut del que disposen els presents Estatuts.
TÍTOL IV
DE LES RECOMPENSES
Art. 93é - Classes de recompenses.
A fi de premiar a les gaiates, ens i persones que es distingisquen per la
seua especial dedicació a les Festes, s’establixen una sèrie de recompenses que
consistiran en:
a) Medalla de les Festes.
b) Fadrí d’Or.
c) Fadrí d’Argent.
Art. 94é - Valoració de les propostes.
La Junta de Festes estudiarà i valorarà els mèrits de les persones
proposades per a tals recompenses, i elevarà informe al Consell Rector.
Art. 95é - Concessió de les recompenses.
1.- La Medalla de les Festes, per la seua importància i significació, serà
concedida per l'Excm. Sr. Alcalde a proposta del Consell Rector.
2.- La concessió dels “Fadrí” la portarà a efecte el Consell Rector a proposta
de la Junta de Festes.
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Art. 96é - Publicitat.
Les recompenses s’atorgaran amb la publicitat i honor que requerix el cas,
segons la seua importància.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.- Règim transitori dels òrgans directius i participatius.
Després de l’entrada en vigor dels presents Estatuts es procedirà, en el
termini de sis mesos, a la constitució i, si és el cas, renovació dels òrgans directius i
participatius segons el que preveu aquests. Fins que aquesta renovació es produïsca
continuaran, en funcions, els titulars dels òrgans regulats en la normativa anterior.
Segona.- Expedients iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor dels
Estatuts.
Les atribucions orgàniques assignades en els presents Estatuts s’exerciran
respecte a tots els actes que es dicten a partir de la seua entrada en vigor, encara que
recaiguen en expedients ja iniciats o hagen sigut dictats pels òrgans que anteriorment
eren competents.
Tercera.- Règim de recursos en tràmit o interposats a l’entrada en vigor
dels Estatuts.
Els recursos en tràmit o que s’interposen a partir de l’entrada en vigor
d’aquestos Estatuts seran resolts pels òrgans competents, segons el que ells preveuen.
Quarta.- Funcions Gerencials
Mentre no es cobrisca el lloc de gerent d’aquest organisme autònom, les
funcions atribuïdes a aquest per l’article 25 d’aquests Estatuts seran assumides per la
Presidència del Patronat, sempre que la persona que ocupe aquest càrrec reunisca les
condicions exigides en l’article 24.1 per a exercir les funcions de Gerència.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única.- Queden derogats els Estatuts de la Fundació Municipal de Festes
de Castelló de la Plana aprovats per l’Ajuntament, en sessió de 29 de setembre de
1988 amb les modificacions aprovades definitivament en sessió plenària de 25 d’abril
de 1994 (BOP núm. 73 de 16 de juny de 1994), així com qualsevol altra disposició de
l’Ajuntament de Castelló de la Plana que s’opose, contradiga o resulte incompatible
amb aquests Estatuts; tot això sense perjudici del que disposa la Disposició Transitòria
primera.
DISPOSICIÓ FINAL
Única.- Entrada en vigor.
De conformitat amb el que disposen els articles 56.1, 65.2 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la publicació i entrada
en vigor d’aquests Estatuts es produirà de la manera següent.
1.

L’acord

d’aprovació

definitiva

dels

Estatuts

es

comunicarà

a

l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma Valenciana.
2. Transcorregut el termini de quinze dies des de la recepció de la
comunicació, l’acord i els Estatuts es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de
Castelló.
3. Els Estatuts entrarà en vigor l’endemà de la seua completa publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, amb l’excepció prevista en la Disposició
Transitòria Primera.

Document de caràcter informatiu. La versió oficial pot consultar-se en el Butlletí Oficial de la Província
de Castelló de la Plana 144, de 1 de desembre de 2012 y en el 14, de 31 de enero de 2013.
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