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Resolución 497/X, sobre la elección del vicepresidente de la
comisión, aprobada por la Comisión de Polí cas de Igualdad
de género y del colec vo LGTBI, en la reunión del día 29 de
abril de 2022

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

En cumplimiento del 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 497/X, sobre 
la elección del vicepresidente de la comisión, aprobada
por la Comisión de Polí cas de Igualdad de género y del
colec vo LGTBI, en la reunión del día 29 de abril de 2022.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 29 de abril de 2022

El presidente 
Enric Morera i Català

COMISIÓN DE POLÍTICAS De IGUALDAD DE GÉNEROY
DEL COLECTIVO LGTBI

La Comisión de Polí cas de Igualdad de género y del
colec vo LGTBI, en la reunión del día 29 de abril de 2022,
ha aprobado la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN

Designar a José Silverio Tena Sánchez vicepresidente de la
comisión.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 29 de abril de 2022

La presidenta 
Cris na Cabedo Laborda

La secretaria 
Sandra Mar n Pérez

Resolución 501/X, sobre la conmemoración en 2023 de los 
cien años de la muerte de Joaquín Sorolla para difundir su 
vida y obra, aprobada por el Pleno de las Corts Valencianes
en la sesión de 4 de mayo de 2022

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

De acuerdo con 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 501/X, sobre la conmemo-
ración en 2023 de los cien años de la muerte de Joaquín
Sorolla para difundir su vida y obra, aprobada por el Pleno de
las Corts Valencianes en la sesión de 4 de mayo de 2022.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 4 de mayo de 2022

El presidente 
Enric Morera i Català

Resolució 497/X, sobre l’elecció del vicepresident de la
comissió, aprovada per la Comissió de Polí ques d’Igualtat
de Gènere i del col·lec u LGTBI, en la reunió del dia 29
d’abril de 2022

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

Per tal de complir 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 497/X, sobre l’elecció del 
vicepresident de la comissió, aprovada per la Comissió de
Polí ques d’Igualtat de Gènere i del col·lec u LGTBI, en la
reunió del dia 29 d’abril de 2022.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 29 d’abril de 2022 

El president 
Enric Morera i Català

COMISSIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE I DEL
COL·LECTIU LGTBI

La Comissió de Polí ques d’Igualtat de Gènere i del col·lec u
LGTBI, en la reunió del dia 29 d’abril de 2022, ha aprovat la
resolució següent:

RESOLUCIÓ

Designar José Silverio Tena Sánchez vicepresident de la
comissió.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 29 d’abril de 2022  

La presidenta 
Cris na Cabedo Laborda

La secretària 
Sandra Mar n Pérez

Resolució 501/X, sobre la commemoració el 2023 dels cent 
anys de la mort de Joaquim Sorolla per a difondre la seua 
vida i obra, aprovada pel Ple de les Corts Valencianes en la
sessió de 4 de maig de 2022

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb 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 501/X, sobre la commemora-
ció el 2023 dels cent anys de la mort de Joaquim Sorolla per 
a difondre la seua vida i obra, aprovada pel Ple de les Corts
Valencianes en la sessió de 4 de maig de 2022.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 4 de maig de 2022

El president 
Enric Morera i Català
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PLE DE LAS CORTS VALENCIANES

El Pleno de las Corts Valencianes, en la sesión de 4 de mayo 
de 2022, ha deba do el texto de la Proposición no de ley de
tramitación especial de urgencia sobre la conmemoración
en 2023 de los cien años de la muerte de Joaquín Sorolla
para difundir su vida y obra, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista (RE número 53.771, BOCV número
244), y la autoenmienda presentada por el mismo grupo
parlamentario (RE número 54.172).

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el ar culo 166
del Reglamento de las Corts Valencianes, ha aprobado la
inicia va con el texto de la autoenmienda, incorporado en la
siguiente resolución:

RESOLUCIÓN

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

a) Preparar un programa para conmemorar los cien años de la
muerte deJoaquín Sorolla. Este hito eneque incluir un calenda-
rio de actos yproducciones culturales para ponerenvalor la obra
del ar sta, especialmente en losmunicipios en los que su obra se
desarrolló, así como la correspondiente difusión internacional.

b) Par cipar, desde el papel clave que supone la Generalitat
Valenciana, en la comisión interadministra va del aconte-
cimiento de excepcional interés público «Cien años de la
muerte de Joaquín Sorolla».

c) Relacionar ac vamente esta conmemoración con la
Icom-CC (Consejo Internacional de Museos), que celebrará
su encuentro trienal más importante en València en 
sep embre de 2023.

2. Las Corts Valencianes instan al Consell para que se dirija 
al Gobierno de España para:

a) Consolidar y aumentar la mejora de la inversión en el
Museo de Bellas Artes de València aprovechando en su
amplitud los fondos europeos.

b) Profundizar en los actos para conmemorar el 2023 el
centenario de la muerte del ar sta valenciano Joaquín
Sorolla, con la colaboración de la Generalitat Valenciana y el
resto de administraciones y en dades implicadas.

c) Que el proyecto anunciado por el Ministerio de Cultura
de crear en los próximos años un nuevo museo Sorolla se
instale en la Comunitat Valenciana.

d) Apoyar e impulsar el proyecto de ampliación y rehabilitación 
del Museo Sorolla, que desarrolla el Ministerio de Cultura y
Deporte, y que permi rá al museo, respetando los espacios
originales de la casa-museo, dotarse de nuevas áreas y servicios
que son tan necesarios y demandados en unmuseo del siglo XXI.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 4 de mayo de 2022

El presidente 
Enric Morera i Català

El secretario segundo 
Luis Arquillos Cruz

PLE DE LES CORTS VALENCIANES

El Ple de les Corts Valencianes, en la sessió de 4 de maig
de 2022, ha debatut el text de la Proposició no de llei de 
tramitació especial d’urgència sobre la commemoració
el 2023 dels cent anys de la mort de Joaquim Sorolla 
per a difondre la seua vida i obra, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista (RE número 53.771, BOCV número
244), i l’autoesmena presentada pel mateix grup parlamen-
tari (RE número 54.172).

Finalment, d’acord amb el que hi ha establit en l’ar cle
166 del Reglament de les Corts Valencianes, ha aprovat
la inicia va amb el text de l’autoesmena, incorporat en la
resolució següent:

RESOLUCIÓ

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

a) Preparar un programa per a commemorar els cent anys de la
mort de Joaquim Sorolla. Aquesta �ta ha d’incloure un calendari
d’actes i produccions culturals per a posar en valor l’obra de
l’ar sta, especialment alsmunicipis en els quals la seua obra es
va desenvolupar, així com la corresponent difusió internacional.

b) Par cipar, des del paper clau que suposa la Generalitat
Valenciana, en la comissió interadministra va de
l’esdeveniment d’excepcional interès públic «Cent anys de la
mort de Joaquim Sorolla».

c) Relacionar ac vament aquesta commemoració amb
l’Icom-CC (Consell Internacional de Museus), que celebrarà
la seua trobada triennal més important a València al setem-
bre de 2023.

2. Les Corts Valencianes insten el Consell perquè s’adrece al 
Govern d’Espanya per a:

a) Consolidar i augmentar la millora de la inversió en el
Museu de Belles Arts de València apro�tant en la seua
amplitud els fons europeus.

b) Profunditzar en els actes per commemorar el 2023 el
centenari de la mort de l’ar sta valencià Joaquim Sorolla,
amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i la resta
d’administracions i en tats implicades.

c) Instal·lar a la Comunitat Valenciana el projecte anunciat
pel Ministeri de Cultura de crear els pròxims anys un nou
museu Sorolla.

d) Donar-hi suport i impulsar el projecte d’ampliació i rehabilita-
ció del Museu Sorolla, que desenvolupa el Ministeri de Cultura i
Esport, i que permetrà al museu, respectant els espais originals
de la casa-museu, dotar-se de noves àrees i serveis que són tan
necessaris i demanats en un museu del segle XXI.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 4 de maig de 2022

El president 
Enric Morera i Català

El secretari segon 
Luis Arquillos Cruz


