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I. TEXTOS APROVATS

I. TEXTOS APROBADOS

B. RESOLUCIONS I MOCIONS

B. RESOLUCIONES Y MOCIONES

1. Resolucions

1. Resoluciones

Resolució 328/X sobre l’elecció de la secretària de la

Resolución 328/X sobre la elección de la secretaria de la

Administració Local en la reunió de 10 de maig de 2021

y Administración Local en la reunión de 10 de mayo de 2021

Valencianes, s’ordena la publicació en el
de la Resolució 328/X sobre l’elecció
de la secretària de la comissió, aprovada per la Comissió de

Corts Valencianes, se ordena la publicación en el
de la Resolución 328/X sobre
la elección de la secretaria de la comisión, aprobada por la

de maig de 2021.
València, 10 de maig de 2021
El presidente
Enric Morera i Català

El president
Enric Morera i Català

la reunió del dia 10 de maig de 2021, ha aprovat la següent

comisión.

comissió.
València, 10 de maig de 2021

Resolució 329/X, sobre creació d’una comissió assessora
permanent d’evacuació d’animals en situacions d’emergència,
Administració Local en la reunió de 10 de maig de 2021

Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena publicar en el
la Resolució 329/X, sobre

Resolución 329/X, sobre creación de una comisión asesora
permanente de evacuación de animales en situaciones
mayo de 2021

de las Corts Valencianes, se ordena publicar en el
la Resolución 329/X, sobre
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creació d’una comissió assessora permanent d’evacuació
d’animals en situacions d’emergència, aprovada per la

creación de una comisión asesora permanente de evacua
ción de animales en situaciones de emergencia, aprobada

reunió de 10 de maig de 2021.
València, 10 de maig de 2021
El president
Enric Morera i Català

El presidente
Enric Morera i Català

en la reunió de 10 de maig de 2021, ha debatut el text
assessora permanent d’evacuació d’animals en situacions

comisión asesora permanente de evacuación de animales

Corts Valencianes, ha aprovat el text de la proposició no de

de las Corts Valencianes, ha aprobado el texto de la proposi

1. Crear una comissió assessora permanent d’evacuació
d’animals en situacions d’emergència que compte amb

1. Crear una comisión asesora permanente de evacuación
de animales en situaciones de emergencia que cuente con la

cossos de bombers, protecció civil, agents mediambientals,

especialistas en rescate animal, cuerpos de bomberos,
protección civil, agentes medioambientales, representantes

d’animals en casos d’emergència per al personal de la nova
unitat valenciana d’emergències.

de animales en casos de emergencia para el personal de la
nueva unidad valenciana de emergencias.

3. Elaborar un pla autonòmic d’evacuació d’animals en
casos d’emergència, que incloga mesures de prevenció de

3. Elaborar un plan autonómico de evacuación de animales

ramaderes, salvatges...) així com protocols postemergència

realidad.
4. Trametre trimestralment a les Corts Valencianes la
progressió del pla d’evacuació.

progresión del plan de evacuación.
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València, 10 de maig de 2021

Resolució 330/X sobre l’impuls de les actuacions
necessàries per a posar en marxa la celebració
d’esdeveniments taurins a la Comunitat Valenciana,

Resolución 330/X sobre el impulso de las actuaciones
necesarias para poner en marcha la celebración de
acontecimientos taurinos en la Comunidad Valenciana,

Administració Local, en la reunió de 10 de maig de 2021

Administración Local, en la reunión de 10 de mayo de 2021

Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena publicar en el
la Resolució 330/X sobre
l’impuls de les actuacions necessàries per a posar en marxa la
celebració d’esdeveniments taurins a la Comunitat Valenciana,

Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena publicar en el
la Resolución 330/X sobre
el impulso de las actuaciones necesarias para poner en marcha
la celebración de acontecimientos taurinos en la Comunidad

València, 10 de maig de 2021
El president
Enric Morera i Català

El presidente
Enric Morera i Català

en la reunió de 10 de maig de 2021, ha debatut el text de la
necessàries per a posar en marxa la celebració
d’esdeveniments taurins a la Comunitat Valenciana, presen

impulso de las actuaciones necesarias para poner en marcha
la celebración de acontecimientos taurinos en la Comunidad

Corts Valencianes, ha aprovat el text de la proposició no de

de las Corts Valencianes, ha aprobado el texto de la proposi

perquè, quan les circumstàncies sanitàries i de seguretat
inicie tots els contactes amb el sector taurí, alcaldes, món

inicie todos los contactos con el sector taurino, alcaldes,

