
 
 

MESA DE LES CORTS VALENCIANES 

La Mesa de les Corts Valencianes, en la reunió de 10 de març de 2020, va 
acordar tramitar el Projecte de llei, de la Generalitat, de creació de l'Il·lustre Col·legi 
Oficial d'Economistes d'Alacant i de l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Economistes de 
Castelló (RE número 15.471). 

Posteriorment, el dia 19 de març de 2020, la Mesa va adoptar l’acord 598/X, 
sobre la suspensió de l’actual període de sessions i altres mesures d’aplicació 
conseqüència de l’estat d’alarma a l’activitat de la Cambra. 

Com a conseqüència d’això, cal modificar l’esmentat acord per adaptar-lo a les 
circumstàncies actuals.  

Ateses les consideracions precedents, la Mesa, en la reunió de 7 d’abril de 2020, 
ha acordat: 

Primer. Trametre el Projecte de llei, de la Generalitat, de creació de l'Il·lustre 
Col·legi Oficial d'Economistes d'Alacant i de l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Economistes 
de Castelló (RE número 15.471 a la Comissió de Coordinació, Organització i Règim 
de les Institucions de la Generalitat d'acord amb el que disposen els articles 114 i 
115 de l’RCV. 

Segon. Obrir un termini de cinc dies, a partir de la publicació del Projecte de llei 
en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes, el qual finalitzarà cinc dies hàbils 
després del dia de la publicació, o, si s’escau, cinc dies hàbils després de la 
finalització de l’estat d’alarma, perquè les persones interessades puguen presentar 
propostes de compareixença a l’empara de l’article 188 de l’RCV i de la Resolució 
de caràcter general 5/IX, i perquè la ciutadania, les associacions més 
representatives i els ajuntaments puguen plantejar esmenes al Projecte de llei 
d’acord amb l’article 117 de l’RCV. 

Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes i en 
la pàgina web de la institució. 

 
Palau de les Corts Valencianes 

València, 7 d’abril de 2020 
 
 
 

El president 
ENRIC MORERA I CATALÀ 

 
La secretària primera 
CRISTINA CABEDO LABORDA  


