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I. TEXTOS APROBADOS

B. RESOLUCIONES Y MOCIONES

1. Resoluciones

 
Resolución 899/IX sobre la elección de la vicepresidenta 
de la comisión, aprobada por la Comisión de Coordinación, 
Organización y Régimen de las Instituciones de la 
Generalitat en la reunión del 7 de febrero de 2017 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95.1 del 
Reglamento de Les Corts, se ordena la publicación en el 
���������	
���������������� de la Resolución 899/IX sobre la 
elección de la vicepresidenta de la comisión, aprobada por la 
Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las 
Instituciones de la Generalitat en la reunión del 7 de febrero 
de 2017.
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Valencia, 7 de febrero de 2017

El presidente 
Enric Morera i Català
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La Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las 
Instituciones de la Generalitat, en la reunión del 7 de febrero 
de 2017, ha aprobado la siguiente
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vicepresidenta de la comisión.
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Valencia, 7 de febrero de 2017

El presidente 
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El secretario 
Francisco Javier García Latorre

Resolución 900/IX, sobre la condonación de la deuda 
contraída por el Consorcio Valenciano 2007 con el Instituto 
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sesión del 8 de febrero de 2017 
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Corts, se ordena publicar en el ���������	
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I. TEXTOS APROVATS

B. RESOLUCIONS I MOCIONS

1. Resolucions

 
Resolució 899/IX sobre l’elecció de la vicepresidenta de 
la comissió, aprovada per la Comissió de Coordinació, 
Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat en 
la reunió del 7 de febrer de 2017 
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l’article 95.1 del Reglament de les Corts, s’ordena la publi@
cació en el ���������	
���������������� de la Resolució 899/IX 
sobre l’elecció de la vicepresidenta de la comissió, aprovada 
per la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les 
Institucions de la Generalitat en la reunió del 7 de febrer  
de 2017.
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València, 7 de febrer de 2017

El president 
Enric Morera i Català

 
	����������	����
	������
����
	������=����
��������������	��������
������
���
�

La Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les 
Institucions de la Generalitat, en la reunió del 7 de febrer  
de 2017, ha aprovat la següent
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vicepresidenta de la comissió.
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València, 7 de febrer de 2017

El president 
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El secretari 
Francisco Javier García Latorre

Resolució 900/IX, sobre la condonació del deute contret 
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de 2017 
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s’ordena publicar en el ���������	
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