
5128 17    02   2005 DOGV - Núm. 4.948

I. DISPOSICIONS GENERALS

1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Presidència de la Generalitat

CORRECCIÓ d’errades de la Llei 12/2004, de 27 de
desembre, de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa
i Financera, i d’Organització de la Generalitat Valen-
ciana. [2005/F1136]

S’han advertit errors materials en la Llei 12/2004, de 27 de
desembre, de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa i Finance-
ra, i d’Organització de la Generalitat Valenciana, publicada en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.913, de 29 de
desembre de 2004, per la qual cosa es procedix a efectuar le correc-
cions següents:

A l’article 67, en la versió valenciana, on diu:
«... per haver cessat els suplents elegits per l’assemblea general

i per haver accedit tots ells a la condició de titulars...»
Ha de dir:
«... per haver cessat els suplents elegits per l’assemblea general

o per haver accedit tots ells a la condició de titulars...»

A l’article 69, en la versió valenciana, on diu:
«2. Les cooperatives que, transcorregut el termini de 26 mesos

des de l’acabament del termini establit en l’apartat anterior, no
hagen presentat...

»3. Transcorreguts 36 mesos des de l’entrada en vigor de la pre-
sent llei, quedaran automáticament...»

Ha de dir:
«2. Les cooperatives que l’1 de novembre de 2005, no hagen

presentat...
»3. El 31 de desembre de 2005 quedaran automàticament...»

A l’article 104, on diu:
«Disposició addicional dotze
El personal tindrà dret a ...»
Ha de dir: 
«Disposició addicional tretze
El personal tindrà dret a ...»
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CORRECCIÓN de errores de la Ley 12/2004, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales de Gestión Administra-
tiva y Financiera, y de Organización de la Generalitat
Valenciana. [2005/F1136]

Se han advertido errores materiales en Ley 12/2004, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa y Finan-
ciera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, publicada en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.913, de 29
de diciembre de 2004, por lo que se procede a efectuar las correc-
ciones siguientes:

En el artículo 67, en la versión valenciana, donde dice:
«... per haver cessat els suplents elegits per l’assemblea general

i per haver accedit tots ells a la condició de titulars...»
Debe decir:
«... per haver cessat els suplents elegits per l’assemblea general

o per haver accedit tots ells a la condició de titulars...»

En el artículo 69, en la versión valenciana, donde dice:
«2. Les cooperatives que, transcorregut el termini de 26 mesos

des de l’acabament del termini establit en l’apartat anterior, no
hagen presentat...

»3. Transcorreguts 36 mesos des de l’entrada en vigor de la pre-
sent llei, quedaran automáticament...»

Debe decir:
«2. Les cooperatives que l’1 de novembre de 2005, no hagen

presentat...
»3. El 31 de desembre de 2005 quedaran automàticament...»

En el artículo 104, donde dice:
«Disposición adicional doce
El personal tendrá derecho a ...»
Debe decir: 
«Disposición adicional trece
El personal tendrá derecho a ...»
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