Acord de la Mesa de les Corts Valencianes sobre l’habilitació del mes de gener per
a la realització de determinada activitat parlamentària
MESA DE LES CORTS VALENCIANES
La Mesa de les Corts Valencianes, en la reunió de 19 de desembre de 2019, vista la
proposta dels grups parlamentaris Socialista, Compromís, i Unides Podem, acorda, de
conformitat amb la Junta de Síndics, l’habilitació del mes de gener, a partir del dia 13 de
gener, per a la realització de l’activitat parlamentària següent:
Primer. La constitució de la Comissió especial d’estudi sobre els usos de temps per a
impulsar polítiques concretes basades en la racionalització dels horaris des d’una
perspectiva de gènere i amb l’objectiu de millorar el benestar i la salut de totes les
persones.
Segon. La constitució de la Comissió especial d’estudi de les mesures de prevenció
dels riscos d’inundacions del Baix Segura en matèria territorial, urbanística i hídrica.
Tercer. La convocatòria d’una reunió de la Junta de Síndics el 28 de gener per a la
convocatòria de la sessió plenària dels dies 5 i 6 de febrer.
Quart. La convocatòria d’una reunió de la Comissió de Peticions per a tramitar els
assumptes que poguera haver-hi pendents.
Així mateix, la Mesa de les Corts Valencianes, acorda declarar el mes de gener com a
inhàbil als efectes del còmput del termini per a la recepció de la contestació a les
preguntes amb sol·licitud de resposta escrita. Aquest còmput es reprendrà el 3 de
febrer de 2020. Pel que fa a les sol·licituds de documentació recollides en l’article 12è de
l’RCV, la Mesa acorda la suspensió del termini per a la recepció de la documentació
durant el mes de gener, termini que es reprendrà igualment el 3 de febrer de 2020. No
obstant això, durant el mes de gener es tramitaran totes aquelles sol·licituds presentades
per les diputades i pels diputats.
Palau de les Corts Valencianes
València, 19 de desembre de 2019
El president
Enric Morera i Català
La secretària primera
Cristina Cabedo Laborda

Acord de la Mesa de les Corts Valencianes sobre el calendari d’activitats del ple i de les
comissions per al període de sessions comprés entre el dia 3 de febrer i el 3 de juliol de
2020.

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 Valencianes, en la reunió del 19 de desembre de 2019, de conformitat amb la
Junta de Síndics, ha acordat per al període de sessions comprés entre el 3 de febrer i el 3 de
juliol de 2020 el calendari parlamentari següent:
Febrer
Dies 5 i 6: ple ordinari
Dies 19 i 20: ple ordinari
Març
Dies 4 i 5: ple ordinari
Dies 11 i 12: ple ordinari
Abril
Dies 1 i 2: ple ordinari
Dies 29 i 30: ple ordinari
Maig
Dies 6 i 7: ple ordinari
Dies 20 i 21: ple ordinari
Dies 27 i 28: ple ordinari
Juny

Juliol

Dies 10 i 11: ple ordinari
Dies 17 i 18: ple ordinari
Dies 1 i 2: ple ordinari

La resta de dies es podrà realitzar l’activitat parlamentària corresponent a les reunions
de les Ponències i les Comissions.
Palau de les Corts Valencianes
València, 19 de desembre de 2019

La secretària primera
Cristina Cabedo Laborda

El president
Enric Morera i Català

