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4. A medio plazo: Desde la Generalitat, acelerar los trámites 
para la comercialización de la feromona específica para uso 
comercial que ha sido sintetizada por la UPV y la empresa 
Ecología y Protección Agrícola, SL (EPA, SL).

5. A corto plazo: Puesto que las dos medidas anteriores 
no tienen efecto inmediato, se solicita que la Dirección 
General de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat 
Valenciana inicie los trámites ante el Ministerio de 
Agricultura para que se conceda una autorización excepcio-
nal para el uso de clorpirifós para el tratamiento del cotonet 
de les Valls para la campaña 2019-2020.

Inicio de autorización: 01.02.20

Fin de autorización: 01.06.20

Si no se autoriza de forma excepcional el uso de clorpirifós, 
no existe un método de control efectivo de la plaga, con el 
consiguiente impacto económico para los citricultores.

Palau de les Corts Valencianes  
València, 18 de diciembre de 2019 
María de los Llanos Massó Linares 

José Luis Aguirre Larrauri

III. INFORMACIÓN

D. Régimen interior

Concurso oposición para la provisión de 3 plazas de técnico 
o técnica superior de administración parlamentaria de las 
Corts Valencianes (convocatoria de 5 de marzo de 2019). 
Nombramiento de personal colaborador del tribunal

 
El tribunal calificador del concurso oposición para la 
provisión de 3 plazas de técnico o técnica superior de 
administración parlamentaria de las Corts Valencianes, en 
la reunión del día 16 de enero de 2020, de conformidad con 
lo dispuesto en la base octava de la convocatoria de dicho 
concurso oposición, ha acordado nombrar como colaborador 
del tribunal al siguiente personal funcionario de las Corts 
Valencianes:

Sra. Mònica Fernández Arizmendi, jefa del Servicio de 
Publicaciones y Asesoramiento Lingüístico. 

Sr. Josep Felip Torres Aguado, oficial de gestión parlamenta-
ria del Departamento de Recursos Humanos.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 16 de enero de 2020

El presidente del tribunal 
Francisco J. Visiedo Mazón

4. A mitjà termini: Des de la Generalitat, accelerar els tràmits 
per a la comercialització de la feromona específica per a ús 
comercial que ha sigut sintetitzada per l’UPV i l’empresa 
Ecología y Protección Agrícola, SL (EPA, SL).

5. A curt termini: Ja que les dues mesures anteriors no 
tenen efecte immediat, se sol·licita que la Direcció General 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat Valenciana 
inicie els tràmits davant del Ministeri d’Agricultura perquè 
es concedisca una autorització excepcional per a l’ús de 
clorpirifòs per al tractament del cotonet de les Valls per a la 
campanya 2019-2020.

Inici d’autorització: 01.02.20

Fi d’autorització: 01.06.20

Si no s’autoritza de forma excepcional l’ús de clorpirifòs, no 
hi ha un mètode de control efectiu de la plaga, amb l’impacte 
econòmic consegüent per als citricultors.

Palau de les Corts Valencianes  
València, 18 de desembre de 2019 
María de los Llanos Massó Linares 

José Luis Aguirre Larrauri

III. INFORMACIÓ

D. Règim interior

Concurs oposició per a la provisió de 3 places de tècnic 
o tècnica superior d’administració parlamentària de les 
Corts Valencianes (convocatòria de 5 de març de 2019). 
Nomenament de personal  col·laborador del tribunal

 
El tribunal qualificador del concurs oposició per a la provisió 
de 3 places de tècnic o tècnica superior d’administració parla-
mentària de les Corts Valencianes, en la reunió del dia 16 de 
gener de 2020, de conformitat amb el que disposa la base 
huitena de la convocatòria de l’esmentat concurs oposició, ha 
acordat nomenar com a col·laborador del tribunal el personal 
funcionari de les Corts Valencianes següent:

 
Sra. Mònica Fernández Arizmendi, cap del Servei de 
Publicacions i Assessorament Lingüístic. 

Sr. Josep Felip Torres Aguado, oficial de gestió parlamentària 
del Departament de Recursos Humans.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 16 de gener de 2020

El president del tribunal 
Francisco J. Visiedo Mazón
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