


 

 
Acord de la Mesa de les Corts sobre el calendari d’activitats del ple i de les 
comissions per al període de sessions comprés entre el dia 7 de setembre i el 23 de 
desembre. 
 
 



MESA DE LES CORTS VALENCIANES 
 
Atès que l’article 34.1.vuitè de l’RCV atribueix a la Mesa de les Corts Valencianes la fixació 
d’un calendari d’activitats del ple i de les comissions per a cada període de sessions, la 
Mesa de les Corts, en la reunió del 8 de setembre de 2020, de conformitat amb la Junta 
de Síndics, ha acordat per al període de sessions comprés entre el 7 de setembre i el 23 
de desembre el calendari parlamentari següent:  
 
Primer. Sessions plenàries i tramitació del projecte de llei de pressupostos. 
 

- Dies 21, 23 i 25 de setembre: debat de política general 
- Dies 29 de setembre i 1 d’octubre: sessió plenària ordinària 
- Dies 13 i 15 d’octubre: sessió plenària ordinària 
- Dies 27 i 29 d’octubre: sessió plenària ordinària 
- Dies 4 a 6 de novembre: compareixences dels consellers i conselleres per a 

l’explicació del projecte de llei de pressupostos 
- Dia 17 de novembre: sessió plenària, debat de totalitat del projecte de llei de 

pressupostos 
- Dia 19 de novembre: sessió plenària, debat de totalitat del projecte de llei de 

mesures fiscals 
- Dies 24 i 26 de novembre: sessió plenària ordinària 
- Dia 3 de desembre: debat en comissió de les esmenes al projecte de llei de 

mesures fiscals  
- Dies 14 a 16 de desembre: debat en comissió de les esmenes al projecte de llei 

de pressupostos 
- Dies 21 a 23 de desembre: ple, debat del projecte de llei de mesures fiscals i del 

projecte de llei de pressupostos 
 

La resta de dies del període podran celebrar-se sessions de comissions. 
 
Segon. En el moment en el qual les circumstàncies de seguretat ho permeten, les 
sessions plenàries previstes per a dimarts, se celebraran dimecres i les sessions de 
comissions que, si escau, estiguen previstes per a dimecres, quan hi haja sessió plenària, 
se celebraran dimarts. 
 

Palau de les Corts Valencianes 
València, 8 de setembre de 2020 

 
 
 

El president 
Enric Morera i Català 

La secretària primera 
Cristina Cabedo Laborda  
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