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

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

 

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 

 

El presidente 
Enric Morera i Català

 
 

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

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

 

inicie todos los contactos con el sector taurino, alcaldes, 

 
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, 

Administració Local, en la reunió de 10 de maig 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, 

 
València, 10 de maig de 2021

El president 
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

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

 

perquè, quan les circumstàncies sanitàries i de seguretat 

inicie tots els contactes amb el sector taurí, alcaldes, món 
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actos taurinos en la Comunidad Valenciana.

 

 

 

Resolución 331/X, sobre la recuperación del puente de la vía 
agropecuaria, Cordel de la Hoya del Peral a Mas de la Cabrera 

Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena publicar en 
el  la Resolución 331/X, 
sobre la recuperación del puente de la vía agropecuaria, Cordel 

 

El presidente 
Enric Morera i Català

 

de las Corts Valencianes, ha aprobado la proposición no de 

 

recuperación del puente de la vía agropecuaria Cordel de 

per a dur a terme tots els tràmits previstos per a la 

procedimentals, sanitàries i de seguretat, dels actes taurins a 
la Comunitat Valenciana.

 
València, 10 de maig de 2021

 

 

Resolució 331/X, sobre la recuperació del pont de la via 
agropecuària, Cordel de la Hoya del Peral a Mas de la Cabrera 

Ramaderia i Pesca en la reunió d’11 de maig de 2021

Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena publicar en el 
 la Resolució 331/X, 

sobre la recuperació del pont de la via agropecuària, Cordel 

la reunió d’11 de maig de 2021.

 
València, 11 de maig de 2021

El president 
Enric Morera i Català

no de llei sobre la recuperació del pont de la via agrope

les Corts Valencianes, ha aprovat la proposició no de llei 

 

recuperació del pont de la via agropecuària Cordel de 


