
LES CORTS VALENCIANES, PER A FUNCIONAR, S'ORGANITZEN EN 
GRUPS DE TRfe 
DIPUTACIÓ 

4ll O�
PERMANENT 

1,0 

� Vetla pels 
poders de la 
cambra quan 
Les Corts Va-
lencianes no 
estan reunides. 

Formades per grups 

)> -, 
(1) 

de diputades i diputats 
dels grups parlamenta
ris, estudien i preparen 
les iniciatives i temes 
que s'han de tractar 
posteriorment en el Ple. 
També, amb autonomia, 
compleixen funcions de 
control i impuls (pre
guntes, compareixences, 
proposicions no de llei...) 

Formada pels portaveus dels grups 
parlamentaris, planifica el treball 
de Les Corts Valencianes. 

La reunió 
de tots els 
diputats i les 
diputades 
per a debatre 
i aprovar les 
normes de la 
Comunitat 
Valenciana. 

LA PRESIDENCIA 

Representa i dirigeix el 
parlament. 

ALTRES DE LES NOSTRES 
INSTITUCIONS 
AUTONOMIQUES SÓN: 

SÍNDIC DE GREUGES Defensa els nostres drets i llibertats. 

SINDICATURA DE COMPTES 

CONSELL VALENCIA DE CULTURA 

ACADEMIA VALENCIANA 
DE LA LLENGUA 

Controla l'activitat economica de les 
institucions. 

Tracta els temes referents a 
la cultura valenciana. 

Determina i elabora la normativa 
lingüística de la nostra llengua. 

COMITÉ ECONOMIC Organ consultiu en materies economiques, 
I SOCIAL sociolaborals i d'ocupació. 

El Consell i les administracions 
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU autonomica i local poden fer-li 

consultes en materia jurídica. 

VALENCIA 

CORTS VALENCIANES 
Pla�a de Sant Uoren�, 4 46003 Valencia 

 Visites concertades 963188000 
www.cortsvalencianes.es 
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