
 

 

 

PRESIDÈNCIA 

Acord número 641/X, de la Mesa de les Corts Valencianes, de 28 d’abril, pel qual 

s’adopten mesures amb relació al desenvolupament de l’activitat parlamentària 

durant la vigència de l’Acord 598/X, de la Mesa de les Corts Valencianes, de 19 de 

març de 2020, i d’adaptació de l’activitat de la institució a les noves circumstàncies 

sanitàries 

 

 

MESA DE LES CORTS VALENCIANES 

 

Sembla obvi que el desig unànime de la societat valenciana —i els grups parlamentaris 

de les Corts Valencianes no en són una excepció— seria recuperar, al més aviat possible, 

la situació en què ens trobàvem fa a penes dos mesos. En particular, els parlamentaris i 

les parlamentàries valencians desitgem una incorporació ràpida i completa a la nostra 

activitat presencial en les Corts Valencianes per a poder així defensar amb major afany, 

si és possible, els interessos dels nostres conciutadans i les nostres conciutadanes. 

Tanmateix, la realitat d’extrema emergència sanitària, a la qual s’uneixen les emergències 

social i econòmica consegüents, continua sense ser la que ens agradaria. El Butlletí Oficial 

de l’Estat ha publicat el 25 d’abril de 2020 una nova pròrroga de l’estat d’alarma, en la 

qual el Govern ha començat a flexibilitzar algunes mesures que es van adoptar a l’inici 

del procés, el 14 de març de 2020, però la major part de restriccions continua vigent. 

No és previsible que ens trobem davant l’última pròrroga del decret de declaració de 

l’estat d’alarma i, probablement, és bo que no ho siga, perquè sembla desitjable, per 

motius de seguretat jurídica, que es vaja incrementant gradualment la flexibilització de 

mesures però que es produïsca sobre la base juridicoconstitucional que ofereix aquesta 

norma jurídica. 

Atès que les Corts Valencianes, pocs dies després de la declaració de l’estat d’alarma —

el 19 de març— van adoptar, per unanimitat, un acord que encara avui continua vigent, 

sembla oportú que, com succeeix amb les mesures del Govern d’Espanya, les mesures 

adoptades en aquest acord s’anaren flexibilitzant de manera gradual. De fet, encara que 

acabara la declaració d’estat d’alarma, això no pot comportar la tornada immediata a la 

normalitat, sinó que ha d’haver-hi un trànsit gradual —els experts el denominen 

desescalada—, que evite inseguretats jurídiques. 

De conformitat amb tot això, la Mesa de les Corts Valencianes, en la reunió del 28 d’abril 

de 2020, d’acord amb la Junta de Síndics, 

 

ACORDA 

 

Primer. Que, de moment, es manté la vigència de l’Acord 598/X, de 19 de març de 2020, 

adoptat per unanimitat de la Mesa i la Junta de Síndics, sobre la suspensió del període 

ordinari de sessions (BOCV número 71, de 20 de març de 2020), amb les modificacions 

—possibilitat habilitada en l’apartat I.1, activitat parlamentària de l’acord mateix—, que 

s’exposen en els apartats següents. 



 

 

 

PRESIDÈNCIA 

Segon. Es proposa que es convoquen el mes de maig, almenys, dues sessions de la 

Diputació Permanent: una els pròxims dies 6 i 7 de maig i una altra els dies 27 i 28 de 

maig. En aquesta segona s’inclouria, transcorregut un mes de l’anterior, una nova 

compareixença del president del Consell. 

Tercer. Que, després de la finalització de la pròrroga de l’estat d’alarma vigent (10 de 

maig) s’inicie un procés gradual de tornada a la normalitat en el funcionament de 

l’administració parlamentària. 

En aquest sentit, es considera oportú que a partir del dilluns 11 de maig es reinstaure 

l’activitat presencial en la institució en horari matinal (de 10.00 a 14.00 hores) i amb 

serveis mínims i torns rotatoris que haurà de determinar la Secretaria General de la 

institució, atès el que els responsables de les diferents unitats, departaments i serveis 

consideren com a treball indispensable que cal desenvolupar presencialment; la resta del 

personal continuaria funcionant en modalitat de teletreball. Entre els serveis mínims 

s’inclouria l’obertura durant aquesta franja horària del Registre presencial, que es 

compatibilitzaria amb el Registre telemàtic. 

De la mateixa manera, en aquesta mateixa franja horària (de 10 a 14 hores) es permetrà 

l’accés de diputats i diputades i personal dels grups parlamentaris als seus despatxos, però 

s’hi limitarà l’assistència de manera que es garantisca la distància de seguretat entre les 

persones que els ocupen, per la qual cosa haurà de tenir-se en compte el nombre de metres 

quadrats que tenen els despatxos de cada grup parlamentari per al càlcul. 

Tot això, de conformitat amb les mesures que suggerisquen el Servei Preventiu 

Assistencial de Medicina del Treball i el Servei de Prevenció Aliè i oïts el Consell de 

Personal i el Comitè de Seguretat i Salut. 

Quart. Crear en el si de la Diputació Permanent una Comissió Delegada, que funcione 

durant les setmanes de l’11 al 24 de maig i possibilite la celebració de sessions 

informatives amb la compareixença d’un conseller o una consellera o un secretari 

autonòmic o una secretària autonòmica davant un o una representant de cada grup 

parlamentari. 

Les sessions seran, a consideració de la Mesa i la Junta de Síndics, telemàtiques o 

presencials, en funció de l’emergència sanitària, la qual cosa condicionarà la major o 

menor presencialitat de l’administració parlamentària. 

Aquesta comissió delegada no tindria composició fixa i participaria en cadascuna de les 

sessions un o una representant de cada grup parlamentari elegit o elegida per aquest en 

funció de la temàtica que s’hi haja d’abordar (sanitat, educació, economia…). No caldrà 

que els intervinents siguen titulars ni suplents de la diputació permanent, la qual cosa 

permetrà una participació major de diputats i diputades; s’hi afegirà, a més, que puguen 

participar també en la sessió els membres de la mesa de la comissió competent per raó de 

la matèria i el lletrat o la lletrada de la cambra que assistisca de manera habitual a aquesta 

comissió. 

Per a facilitar el desenvolupament de les intervencions, se seguiria el model de les 

compareixences en comissió i dirigiria el debat el president o la presidenta de la comissió 

de què es tracte. 
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La convocatòria i la fixació de l’ordre del dia d’aquestes sessions de la Comissió 

Delegada correspondrà a la Mesa i la Junta de Portaveus, i els síndics o les síndiques dels 

diferents grups parlamentaris i les meses de les respectives comissions competents per 

raó de la matèria podran suggerir els continguts que caldrà incorporar en cadascuna de 

les sessions. Haurà de tenir-se en compte que les reunions, en cas que siguen presencials, 

es desenvoluparan només als matins. 

En aquestes sessions es podrà incloure la tramitació de proposicions no de llei la votació 

de les quals s’haurà de fer mitjançant vot ponderat; en cas d’aprovar-se, s’entendrà que 

aquesta aprovació és condicional a falta de ratificació —sense debat ni explicació de 

vot— en la primera Diputació Permanent que se celebre. Les proposicions no de llei que 

s’hagen rebutjat en alguna d’aquestes sessions s’entendran desestimades amb caràcter 

general i en finalitzarà la tramitació parlamentària. 

Cinquè. Si bé romanen suspesos els terminis parlamentaris, s’insta el Consell a atendre 

amb celeritat les sol·licituds de documentació i les preguntes escrites presentades pels 

grups parlamentaris que incidisquen sobre la COVID-19. 

Sisè. El dilluns 11 de maig, en funció de la decisió que es puga haver adoptat quant a la 

pròrroga, o no, de l’estat d’alarma i les mesures de flexibilització d’aquesta, la Junta de 

Síndics celebrarà una nova reunió per a valorar la vigència de l’Acord de 19 de març de 

2020 o les possibles modificacions. 

Si aquest acord no es deroga, durant la darrera setmana del mes de maig, la Mesa i la 

Junta de Síndics valoraran, a la vista de l’evolució de la situació (recomanacions 

sanitàries, possible nova pròrroga de l’estat d’alarma, etc.) la possibilitat de reprendre el 

període de sessions a partir del mes de juny. 

Setè. Aquest acord s’ha de publicar en el lloc web de les Corts Valencianes i en el Butlletí 

Oficial de les Corts Valencianes. 

 

 

  


