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Resolución 559/X sobre la adopción de medidas en materia 
de inves gación, estudios universitarios e innovación
cien ca y tecnológica, aprobada por el Pleno de las Corts
Valencianes, en la sesión del día 29 de sep embre 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 Ocial de les
Corts Valencianes la Resolución 559/X sobre la adopción de 
medidas en materia de inves gación, estudios universitarios
e innovación cien ca y tecnológica, aprobada por el
Pleno de las Corts Valencianes, en la sesión del día 29 de 
sep embre de 2022.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 29 de sep embre de 2022

El presidente 
Enric Morera i Català

 
PLENO DE LAS CORTS VALENCIANES

El Pleno de las Corts Valencianes, en la sesión del día 29 de 
sep embre de 2022, ha deba do la propuesta de resolución
subsiguiente al debate de polí ca general previsto en la Ley
5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, sobre la adopción
de medidas en materia de inves gación, estudios universi-
tarios e innovación cien ca y tecnológica, presentada por
los grupos parlamentarios Socialista, Compromís y Unides 
Podem (RE número 61.096).

Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 
del ar culo 77 del Reglamento de las Corts Valencianes, ha
aprobado la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN

Las Corts Valencianes instan al Consell de la Generalitat
Valenciana a:

1. Avalar y apoyar la candidatura de Alicante como sede de 
la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Ar cial.

2. Reforzar los programas de movilidad estatal e internacio-
nal de estudiantes universitarios (SICUE y Erasmus).

3. Impulsar servicios de apoyo y acogida al personal de 
inves gación que se integre en el sistema valenciano de
I+D+I y a sus familias.

4. Desarrollar actuaciones que incidan en el fomento de la 
igualdad de género en el sistema valenciano de innovación.

5. Desarrollar acciones de impulso de la innovación cien ca y
tecnológica dirigidas a mi gar los efectos del cambio climá co.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 29 de sep embre de 2022

El presidente 
Enric Morera i Català

El secretario segundo 
Luis Arquillos Cruz 

Resolució 559/X sobre l’adopció de mesures en matèria 
d’inves gació, estudis universitaris i innovació cien ca i
tecnològica, aprovada pel Ple de les Corts Valencianes en la
sessió del dia 29 de setembre 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 Ocial de les
Corts Valencianes la Resolució 559/X sobre l’adopció de 
mesures en matèria d’inves gació, estudis universitaris i
innovació cien ca i tecnològica, aprovada pel Ple de les
Corts Valencianes en la sessió del dia 29 de setembre de 
2022.

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

El president 
Enric Morera i Català

 
PLE DE LES CORTS VALENCIANES

El Ple de les Corts Valencianes, en la sessió del dia 29 de 
setembre de 2022, ha debatut la proposta de resolució
subsegüent al debat de polí ca general previst en la Llei
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, sobre l’adopció
de mesures en matèria d’inves gació, estudis universitaris
i innovació cien ca i tecnològica, presentada pels grups
parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE 
número 61.096).

Finalment, d’acord amb el que es disposa en l’apartat 4 
de l’ar cle 77 del Reglament de les Corts Valencianes, ha
aprovat la resolució següent:

RESOLUCIÓ

Les Corts Valencianes insten el Consell de la Generalitat
Valenciana a:

1. Avalar i donar suport a la candidatura d’Alacant com a seu 
de l’Agència Espanyola de Supervisió d’Intel·ligència Ar cial.

2. Reforçar els programes de mobilitat estatal i internacional 
d’estudiants universitaris (SICUE i Erasmus).

3. Impulsar serveis de suport i acolliment al personal 
d’inves gació que s’integre en el sistema valencià d’R+D+I i
a les seues famílies.

4. Desenvolupar actuacions que incidisquen en el foment de 
la igualtat de gènere en el sistema valencià d’innovació.

5. Desenvolupar accions d’impuls de la innovació cien ca i
tecnològica dirigides a mi gar els efectes del canvi climà c.

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

El president 
Enric Morera i Català

El secretari segon 
Luis Arquillos Cruz   


