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COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO

La Comisión de Polí ca Social y Empleo, en la reunión de 1
de marzo de 2021, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCIÓN

Designar a Irene Rosario Gómez Santos secretaria de la
comisión.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 1 de marzo de 2021

La presidenta 
Cris na Rodríguez Armigen

La secretaria 
Irene Rosario Gómez Santos

Resolución 275/X, sobre el fomento del coopera vismo y
empleo de calidad en el ámbito del periodismo, aprobada
por la Comisión de Polí ca Social y Empleo en la reunión
del 1 de marzo de 2021

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

En cumplimiento de lo dispuesto en el ar culo 96.1 del
Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena publicar en 
el Butlle O�cial de les Corts Valencianes la Resolución 275/X, 
sobre el fomento del coopera vismo y empleo de calidad
en el ámbito del periodismo, aprobada por la Comisión de
Polí ca Social y Empleo en la reunión del 1 de marzo de 2021.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 1 de marzo de 2021

El presidente 
Enric Morera i Català

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO

La Comisión de Polí ca Social y Empleo, en la reunión  
del 1 de marzo de 2021, ha deba do el texto de la
Proposición no de ley sobre el fomento del coopera vismo
y empleo de calidad en el ámbito del periodismo, presentada
por el Grupo Parlamentario Compromís (RE número 17.649,
BOCV número 79).

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el ar culo 166
del Reglamento de las Corts Valencianes, ha aprobado el 
texto de la proposición no de ley incorporado en la siguiente 
resolución:

RESOLUCIÓN

Las Corts Valencianes instan al Consell a:

1. Poner en marcha un programa de fomento de la creación 
de coopera vas en el ámbito de los profesionales de la
información, con ayudas, subvenciones, oportunidades 
de `nanciación, asesoramiento y acompañamiento en la
ges ón.

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL I OCUPACIÓ

La Comissió de Polí ca Social i Ocupació, en la reunió d’1 de
març de 2021, ha aprovat la següent:

RESOLUCIÓ

Designar Irene Rosario Gómez Santos secretària de la
comissió.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 1 de març de 2021

La presidenta 
Cris na Rodríguez Armigen

La secretària 
Irene Rosario Gómez Santos

Resolució 275/X, sobre el foment del coopera visme i
l’ocupació de qualitat en l’àmbit del periodisme, aprovada
per la Comissió de Polí ca Social i Ocupació en la reunió de
l’1 de març de 2021

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

Per tal de complir el que disposa l’ar cle 96.1 del Reglament
de les Corts Valencianes, s’ordena publicar en el Butlle
O�cial de les Corts Valencianes la Resolució 275/X, sobre el 
foment del coopera visme i l’ocupació de qualitat en l’àmbit
del periodisme, aprovada per la Comissió de Polí ca Social i
Ocupació en la reunió de l’1 de març de 2021.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 1 de març de 2021

El president 
Enric Morera i Català

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL I OCUPACIÓ

La Comissió de Polí ca Social i Ocupació, en la reunió  
de l’1 de març de 2021, ha debatut el text de la Proposició 
no de llei sobre el foment del coopera visme i l’ocupació
de qualitat en l’àmbit del periodisme, presentada pel Grup
Parlamentari Compromís (RE número 17.649, BOCV  
número 79).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’ar cle 166 del
Reglament de les Corts Valencianes, ha aprovat el text de la 
proposició no de llei incorporat en la resolució següent:

 
RESOLUCIÓ

Les Corts Valencianes insten el Consell a:

1. Posar en marxa un programa de foment de la creació de 
coopera ves en l’àmbit dels professionals de la informació,
amb ajudes, subvencions, oportunitats de `nançament,
assessorament i acompanyament en la ges ó.
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2. Profundizar en la polí ca de vincular las ayudas y
subvenciones a medios de comunicación al mantenimiento 
o creación de puestos de trabajo y a la estabilidad laboral de 
los trabajadores y trabajadoras.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 1 de marzo de 2021

La presidenta 
Cris na Rodríguez Armigen

La secretaria 
Irene Rosario Gómez Santos

 

Resolución 280/X del Pleno de las Corts Valencianes sobre
la validación del Decreto ley 3/2021, de 12 de febrero, del
Consell, de medidas extraordinarias en materia de artesanía
para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia de
la COVID-19, aprobada en la sesión del 11 de marzo de 2021

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

De acuerdo con lo establecido en el ar culo 96.1 del
Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena la 
publicación en el Butlle O�cial de les Corts Valencianes de la 
Resolución 280/X del Pleno de las Corts Valencianes sobre 
la validación del Decreto ley 3/2021, de 12 de febrero, del 
Consell, de medidas extraordinarias en materia de artesanía 
para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia 
de la COVID-19, aprobada en la sesión del 11 de marzo de 
2021, y del texto del mismo decreto ley.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 11 de marzo de 2021

El presidente 
Enric Morera i Català

ᴪ

PLENO DE LAS CORTS VALENCIANES

El Pleno de las Corts Valencianes, en la reunión del día 11 de
marzo de 2021, una vez deba do, de acuerdo con el  
ar culo 141 del Reglamento de las Corts Valencianes,
el Decreto ley 3/2021, de 12 de febrero, del Consell, de 
medidas extraordinarias en materia de artesanía para  
paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia de 
la COVID-19, ha adoptado la siguiente resolución que, de 
acuerdo con el ar culo 141.3.5.º del Reglamento de las
Corts Valencianes, también ha de ser publicada en el Diari
O�cial de la Generalitat Valenciana.

 
 
RESOLUCIÓN

El Pleno de las Corts Valencianes, de acuerdo con lo esta-
blecido en los ar culos 44.4 del Estatuto de autonomía de
la Comunidad Valenciana, 18.d y 58 de la Ley 5/1983, de 30
de diciembre, del Consell, y el ar culo 141 del Reglamento
de las Corts Valencianes, ha acordado validar el Decreto  

2. Aprofundir en la polí ca de vincular les ajudes i les
subvencions a mitjans de comunicació al manteniment 
o la creació de llocs de treball i a l’estabilitat laboral dels 
treballadors i les treballadores.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 1 de març de 2021

La presidenta 
Cris na Rodríguez Armigen

La secretària 
Irene Rosario Gómez Santos 

Resolució 280/X del Ple de les Corts Valencianes sobre
la validació del Decret llei 3/2021, de 12 de febrer, del
Consell, de mesures extraordinàries en matèria d’artesania
per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de
la COVID-19, aprovada en la sessió de l’11 de març de 2021

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb el que hi ha establit en l’ar cle 96.1 del
Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena la publicació 
en el Butlle O�cial de les Corts Valencianes de la  
Resolució 280/X del Ple de les Corts Valencianes sobre la 
validació del Decret llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, 
de mesures extraordinàries en matèria d’artesania per a 
pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la 
COVID-19, aprovada en la sessió de l’11 de març de 2021, i 
del text del mateix decret llei.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 11 de març de 2021

El president 
Enric Morera i Català

PLE DE LES CORTS VALENCIANES

El Ple de les Corts Valencianes, en la reunió del dia 11 de
març de 2021, una vegada debatut, d’acord amb  
l’ar cle 141 del Reglament de les Corts Valencianes, el
Decret llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures 
extraordinàries en matèria d’artesania per a pal·liar els 
efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19, 
ha adoptat la resolució següent que, d’acord amb  
l’ar cle 141.3.5.è del Reglament de les Corts Valencianes, 
també ha de ser publicada en el Diari O�cial de la Generalitat
Valenciana.

 
 
RESOLUCIÓ

El Ple de les Corts Valencianes, d’acord amb el que hi ha
establert en els ar cles 44.4 de l’Estatut d’autonomia de la
Comunitat Valenciana, 18.d i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de
desembre, del Consell, i l’ar cle 141 del Reglament de les
Corts Valencianes, ha acordat validar el Decret llei 3/2021, 


