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así como evitando que se pierdan fondos por la demora en la 
tramitación de las ayudas.

Palau de les Corts 
València, 13 de septiembre de 2018

El presidente 
Enric Morera i Català

El secretario primero 
Emilio Argüeso Torres

Resolución 1.446/IX, sobre el impulso de programas de 
inteligencia turística, innovadores y de base tecnológica, 
aprobada por el Pleno de Les Corts en la sesión del día 13 de 
septiembre de 2018

PRESIDENCIA DE LES CORTS

De acuerdo con el artículo 95.1 del Reglamento de Les 
Corts, se ordena publicar en el  
la Resolución 1.446/IX, sobre el impulso de programas de 
inteligencia turística, innovadores y de base tecnológica, 
aprobada por el Pleno de Les Corts en la sesión del día 13 de 
septiembre de 2018.

Palau de les Corts 
València, 13 de septiembre de 2018

El presidente 
Enric Morera i Català

 
PLENO DE LES CORTS

El Pleno de Les Corts, en la sesión del día 13 de septiembre 
de 2018, ha debatido la propuesta de resolución subsiguiente 
al debate de política general previsto en la Ley 5/1983, de 30 
de diciembre, del Consell, sobre el impulso de programas de 
inteligencia turística, innovadores y de base tecnológica, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos (RE 
número 111.131). 

Finalmente, de acuerdo con lo que se dispone en los apartados 4 
y 5 del artículo 76 del Reglamento de Les Corts, ha aprobado 
el texto de la propuesta alternativa presentada por los 
grupos parlamentarios Socialista, Compromís y Ciudadanos 
(RE número 111.197), incorporada en la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN

Les Corts instan al Consell a:

En el marco del proyecto Destinos turísticos inteligentes de 
la Comunitat Valenciana (DTI-CV) desarrollado por Turisme 
Comunitat Valenciana a través del Invatstur, seguir impul-
sando los programas de inteligencia turística, innovadores 
y de base tecnológica, como los de destinos inteligentes, 
playas inteligentes, espacios naturales inteligentes y, 
concretamente, uno destinado a espacios rurales inteligentes 
que contribuya a potenciar el turismo rural inteligente, a la 
formación de empresarios, emprendedores y trabajadores de 
este ámbito, fomentando la colaboración público-privada, así 

perden fons per la demora en la tramitació de les ajudes. 

Palau de les Corts 
València, 13 de setembre de 2018

El president 
Enric Morera i Català

El secretari primer 
Emilio Argüeso Torres

Resolució 1.446/IX, sobre l’impuls de programes 
d’intel·ligència turística, innovadors i de base tecnològica, 
aprovada pel Ple de les Corts en la sessió del dia 13 de 
setembre de 2018

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS 

D’acord amb l’article 95.1 del Reglament de les Corts, 
s’ordena publicar en el  la  
Resolució 1.446/IX, sobre l’impuls de programes 
d’intel·ligència turística, innovadors i de base tecnològica, 
aprovada pel Ple de les Corts durant el debat de política 
general en la sessió del dia 13 de setembre de 2018.

Palau de les Corts 
València, 13 de setembre de 2018

El president 
Enric Morera i Català

 
PLE DE LES CORTS

El Ple de les Corts, en la sessió del dia 13 de setembre de 
2018, ha debatut la proposta de resolució subsegüent al 
debat de política general previst en la Llei 5/1983, de 30 
de desembre, del Consell, sobre l’impuls de programes 
d’intel·ligència turística, innovadors i de base tecnològica, 
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 
111.131). 

Finalment, d’acord amb el que es disposa en els apartats 4 i 5 
de l’article 76 del Reglament de les Corts, ha aprovat el text 
de la proposta alternativa presentada pels grups parlamenta-
ris Socialista, Compromís i Ciudadanos (RE número 111.197), 
incorporada en la resolució següent:

RESOLUCIÓ

Les Corts insten el Consell a:

En el marc del projecte Destinacions turístiques intel·ligents 
de la Comunitat Valenciana (DTI-CV) desenvolupat per 
Turisme Comunitat Valenciana a través de l’Invatstur, 
continuar impulsant els programes d’intel·ligència turística, 
innovadors i de base tecnològica, com els de destinacions 
intel·ligents, platges intel·ligents, espais naturals intel·ligents 
i, concretament, un destinat a espais rurals intel·ligents que 
contribuïsca a potenciar el turisme rural intel·ligent, a la 
formació d’empresaris, emprenedors i treballadors d’aquest 
àmbit, fomentant la col·laboració publicoprivada, com també 
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como a la dotación de servicios que contribuyan a la mejora 
de la calidad del turismo en el mismo.

Palau de les Corts 
València, 13 de septiembre de 2018

El presidente 
Enric Morera i Català

El secretario primero 
Emilio Argüeso Torres

Resolución 1.447/IX, sobre la creación de una comisión 
de estudio del funcionamiento de un único consorcio de 
bomberos; la elaboración de una normativa para ayudar  

consecuencias para la Comunitat Valenciana de a salida del 
Reino Unido de la Unión Europea, aprobada por el Pleno de 
Les Corts en la sesión del día 13 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA DE LES CORTS

De acuerdo con el artículo 95.1 del Reglamento de Les 
Corts, se ordena publicar en el  
la Resolución 1.447/IX, sobre la creación de una comisión 
de estudio del funcionamiento de un único consorcio de 
bomberos; la elaboración de una normativa para ayudar  

consecuencias para la Comunitat Valenciana de a salida del 
Reino Unido de la Unión Europea, aprobada por el Pleno de 
Les Corts en la sesión del día 13 de septiembre de 2018.

Palau de les Corts 
València, 13 de septiembre de 2018

El presidente 
Enric Morera i Català

 
PLENO DE LES CORTS

El Pleno de Les Corts, en la sesión del día 13 de septiembre de 
2018, ha debatido la propuesta de resolución subsiguiente al 
debate de política general previsto en la Ley 5/1983, de 30 de 
diciembre, del Consell, sobre la creación de una comisión de 
estudio del funcionamiento de un único consorcio de bomberos; 
la elaboración de una normativa para ayudar  los municipios on 

Comunitat Valenciana de a salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, presentada por los grupos parlamentarios Socialista y 
Compromís (RE número 111.149).

Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 
del artículo 76 del Reglamento de Les Corts, ha aprobado la 
siguiente resolución:

RESOLUCIÓN

1. Las Corts Valencianes instan al Consell de la Generalitat a:

1.1. Poner en funcionamiento, con carácter inmediato, una 
comisión técnica de estudio sobre los diferentes escenarios, 
fortalezas y debilidades, de la puesta en funcionamiento de 
un consorcio único de bomberos de la Comunitat Valenciana.

la dotació de serveis que contribuïsquen a la millora de la 
qualitat del turisme en aquest.

Palau de les Corts 
València, 13 de setembre de 2018

El president 
Enric Morera i Català

El secretari primer 
Emilio Argüeso Torres

Resolució 1.447/IX, sobre la creació d’una comissió 
d’estudi del funcionament d’un únic consorci de bombers; 
l’elaboració d’una normativa per a ajudar els municipis amb 

Comunitat Valenciana de l’eixida del Regne Unit de la Unió 
Europea, aprovada pel Ple de les Corts en la sessió del dia 
13 de setembre de 2018

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS 

D’acord amb l’article 95.1 del Reglament de les Corts, 
s’ordena publicar en el  la  
Resolució 1.447/IX, sobre la creació d’una comissió d’estudi 
del funcionament d’un únic consorci de bombers; l’elaboració 

Valenciana de l’eixida del Regne Unit de la Unió Europea, 
aprovada pel Ple de les Corts en la sessió del dia 13 de 
setembre de 2018.

Palau de les Corts 
València, 13 de setembre de 2018

El president 
Enric Morera i Català

 
PLE DE LES CORTS

El Ple de les Corts, en la sessió del dia 13 de setembre de 
2018, ha debatut la proposta de resolució subsegüent al 
debat de política general previst en la Llei 5/1983, de 30 
de desembre, del Consell, sobre la creació d’una comissió 
d’estudi del funcionament d’un únic consorci de bombers; 
l’elaboració d’una normativa per a ajudar els municipis amb 

Comunitat Valenciana de l’eixida del Regne Unit de la Unió 
Europea, presentada pels grups parlamentaris Socialista i 
Compromís (RE número 111.149).

Finalment, d’acord amb el que es disposa en l’apartat 4 
de l’article 76 del Reglament de les Corts, ha aprovat la 
resolució següent:

RESOLUCIÓ

1. Les Corts Valencianes insten el Consell de la Generalitat a:

1.1. Posar en funcionament, amb caràcter immediat, una 
comissió tècnica d’estudi sobre els diferents escenaris, 
fortaleses i febleses, de la posada en funcionament d’un 
consorci únic de bombers de la Comunitat Valenciana.


