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cobertura a todos los agentes de la policía nacional y de la 
Guardia Civil e implantar un protocolo ������ en coordina-
ción con todas las instituciones implicadas.
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técnicos y materiales necesarios para asumir las funciones 
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o mejoras de las instalaciones ya existentes, o creando unas 
nuevas.
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la protección a las víctimas de violencia de género, está realmente 
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cuerpos de seguridad del Estado, y actuar en consecuencia, 
adaptando y/o aumentando los efectivos mediante los procesos 
selectivos correspondientes y posibilitando la creación de una 
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5. Crear los centros integrales públicos de atención a las 
víctimas para el tratamiento de la violencia de género, 
incluyendo el ámbito rural, con participación coordinada y 
equipos multidisciplinarios, además de formación continuada, 
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denuncias en este primer momento y atención las 24 horas.

6. Incluir las unidades de violencia de género entre las 
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tratamiento policial de la violencia de género.
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datos de antecedentes relacionadas con violencia de género.

8. Ampliar la asistencia de las unidades Familia y Mujer de 
la policía nacional durante las 24 horas del día, así como 
aumentar los medios materiales y la plantilla actualmente 
sobrecargada con un número de casos que llega a quintupli-
car la cifra aconsejada.

Palau de les Corts 
València, 2 de mayo de 2017

El presidente 
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La secretaria 
Rosa Peris Cervera

Resolución 966/IX, sobre la convocatoria de los concursos 
necesarios para cubrir las 500 plazas efectivas de agentes 
de la Policía de la Generalitat, aprobada por la Comisión de 
Justicia, Gobernación y Administración Local en la reunión 
del 2 de mayo de 2017
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95.1 del 
Reglamento de Les Corts, se ordena publicar en el Butlletí 
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������������� la Resolución 966/IX, sobre la convocatoria 
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efectivas de agentes de la Policía de la Generalitat, aprobada 
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cobertura a tots els agents de la policia nacional i de la 
Guàrdia Civil i implantar un protocol ������ en coordinació 
amb totes les institucions implicades.

��������
����
������������
���
����B����!�"�
���
�����D����
tècnics i materials necessaris per a assumir les funcions 
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o millores de les instal·lacions ja existents, o creant-ne de 
noves.
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la protecció a les víctimes de violència de gènere, està real-
ment garantit amb la plantilla de què disposen actualment 
ambdós cossos de seguretat de l’Estat, i actuar en conse-
qüència, adaptant i/o augmentant els efectius mitjançant els 
processos selectius corresponents i possibilitant la creació 
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5. Crear els centres integrals públics d’atenció a les víctimes 
per al tractament de la violència de gènere, incloent-hi 
l’àmbit rural, amb participació coordinada i equips multidis-
ciplinaris, a més de formació continuada, proporcionant a les 
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primer moment i atenció les 24 hores.

6. Incloure les unitats de violència de gènere entre les 
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el tractament policial de la violència de gènere.
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d’antecedents relacionades amb violència de gènere.
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la policia nacional durant les 24 hores del dia, així com 
augmentar els mitjans materials i la plantilla actualment 
sobrecarregada amb un nombre de casos que arriba a 
quintuplicar la xifra aconsellada.

Palau de les Corts 
València, 2 de maig de 2017

El president 
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La secretària 
Rosa Peris Cervera

Resolució 966/IX, sobre la convocatòria dels concursos 
necessaris per tal de cobrir les 500 places efectives d’agents 
de la Policia de la Generalitat, aprovada per la Comissió de 
Justícia, Governació i Administració Local en la reunió del 2 
de maig de 2017
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Per tal de complir el que hi ha disposat en l’article 95.1 
del Reglament de les Corts, s’ordena publicar en el Butlletí 
�	�
������������� la Resolució 966/IX, sobre la convocatòria 
dels concursos necessaris per tal de cobrir les 500 places 
efectives d’agents de la Policia de la Generalitat, aprovada 
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por la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración 
Local en la reunión del 2 de mayo de 2017.

Palau de les Corts 
València, 2 de mayo de 2017

El presidente 
Enric Morera i Català
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La Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local, 
en la reunión del 2 de mayo de 2017, ha debatido el texto de la 
Proposición no de ley sobre la convocatoria de los concursos 
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Policía de la Generalitat, presentada por el Grupo Parlamentario 
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Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 162 
del Reglamento de Les Corts, ha aprobado el texto de la 
proposición no de ley incorporado en la siguiente resolución:
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Les Corts instan al Consell a instar al gobierno del Estado y al 
Ministerio del Interior a convocar durante 2016 los concur-
sos necesarios para cubrir el total de puestos de trabajo de 
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de la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía que 
conforman la Policía de la Generalitat.

Palau de les Corts 
València, 2 de mayo de 2017

El presidente 
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La secretaria 
Rosa Peris Cervera

Resolución 981/IX, sobre la aprobación del Informe de 
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de la Comunitat Valenciana correspondiente al ejercicio de 
2014, aprobada por la Comisión de Economía, Presupuestos 
y Hacienda, en la reunión del 17 de mayo de 2017

3&�+9��:!9;����*�+�!<&=+

���������������
������
��]?�\���
�&��
����������*���
Corts, se ordena publicar en el ����������	�
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la Resolución 981/IX, sobre la aprobación del Informe de 
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de la Comunitat Valenciana correspondiente al ejercicio de 
2014, aprobada por la Comisión de Economía, Presupuestos 
y Hacienda, en la reunión del 17 de mayo de 2017.

Palau de les Corts 
València, 17 de mayo de 2017

El presidente 
Enric Morera i Català

per la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local 
en la reunió del 2 de maig de 2017.

Palau de les Corts 
València, 2 de maig de 2017

El president 
Enric Morera i Català
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La Comissió de Justícia, Governació i Administració Local, en la 
reunió del 2 de maig de 2017, ha debatut el text de la Proposició 
no de llei sobre la convocatòria dels concursos necessaris per 
tal de cobrir les 500 places efectives d’agents de la Policia de la 
Generalitat, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE 
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Finalment, d’acord amb el que hi ha establit en l’article 162 
del Reglament de les Corts, ha aprovat el text de la proposi-
ció no de llei incorporat en la resolució següent:
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Les Corts insten el Consell a instar el govern de l’Estat i el 
Ministeri de l’Interior a convocar durant 2016 els concursos 
necessaris per tal de cobrir el total de llocs de treball de la 
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la unitat adscrita del Cos Nacional de Policia que conformen 
la Policia de la Generalitat.

Palau de les Corts 
València, 2 de maig de 2017

El president 
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La secretària 
Rosa Peris Cervera

Resolució 981/IX, sobre l’aprovació de l’Informe de 
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Comunitat Valenciana corresponent a l’exercici de 2014, 
aprovada per la Comissió d’Economia, Pressupostos i 
Hisenda, en la reunió del 17 de maig de 2017
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s’ordena publicar en el ����������	�
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del compte general de les entitats locals de la Comunitat 
Valenciana corresponent a l’exercici de 2014, aprovada per 
la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda, en la reunió 
del 17 de maig de 2017.

Palau de les Corts 
València, 17 de maig de 2017

El president 
Enric Morera i Català


