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El període sobre el qual versa aquesta Crònica Parlamentària de 
les Corts Valencianes coincideix amb l'inici de la X Legislatura del 
parlament valencià. En aquest lapse de temps s'han succeït dos períodes 
de sessions, el segon dels quals ha estat suspés com a conseqüència 
de l'estat d'alarma decretat a conseqüència de la crisi sanitària de la 
Covid-19.

El final de la Crònica coincideix amb la represa de l'activitat 
parlamentària, amb limitacions, el dia 11 de maig de 2020, en virtut 
de l'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.
 

I. Les primeres passes de la X Legislatura 
de les Corts Valencianes
 

1. Eleccions del 28 d'abril de 2019

Mitjançant el Decret 2/2019, de 4 de març, del president de la 
Generalitat, de dissolució de les Corts i de convocatòria d'eleccions 
a aquestes, es va produir la dissolució de la cambra i es van convocar 
eleccions autonòmiques de manera anticipada, per primera vegada, i 
a més, també per primera vegada, les eleccions a les Corts Valencianes 
van coincidir amb les eleccions generals: el 28 d'abril de 2019.

El resultat de les eleccions va suposar una alteració en la correlació 
de forces de l'anterior legislatura i, per primera vegada des de 1995, 
el Partit Popular perdia la posició de partit més votat, en benefici, en 
aquest cas, del Partit Socialista del País Valencià-PSOE.

Així, el Partit Socialista del País Valencià-PSOE va obtindre 643.909 
vots que es van traduir en 27 escons; el Partit Popular va aconseguir, 
508.534 vots i 19 escons. A continuació, Ciudadanos va ser votat per 
470.676 persones amb la qual cosa va aconseguir 18 escons. La coalició 
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Compromís va obtindre 444.640 vots i 17 escons. La cinquena força 
que va accedir a les Corts, en aquest cas per primera vegada, va ser 
Vox, partit que amb 281.608 vots va obtindre 10 escons. Finalment 
Unides Podem, coalició integrada per Esquerra Unida i Podemos-
Podem, va aconseguir 215.392 vots amb l'equivalència de 8 escons. En 
termes d'escons, es va produir un augment en el Partit Socialista (+4), 
Ciudadanos (+5) i Vox (+10), mentre que van perdre representació el 
Partit Popular (-12), Compromís (-2) i Podemos-Podem (-5), en aquesta 
ocasió en coalició amb Esquerra Unida.

Sense representació parlamentària va quedar el Partido Animalista 
contra el Maltrato Animal, amb 38.447 vots. I per darrere diverses 
opcions polítiques cap de les quals va ultrapassar els 10.000 vots.
 

2. Sessió constitutiva

La primera sessió plenària de la X Legislatura va tindre lloc el dia el  
16 de maig de 2019 a les 10.30 hores. Segons preveu el Reglament de 
les Corts, la sessió va encetar-se amb la configuració de la Mesa d'Edat 
que, en aquesta ocasió va resultar conformada per l'honorable Sr. Vicent 
Soler i Marco, diputat elegit en les llistes del Partit Socialista, conseller 
d'Hisenda i Model Econòmic en funcions qui, a més de diputat en 
diverses legislatures havia estat vicepresident primer de la Mesa en 
la II Legislatura. Les secretaries de la Mesa d'Edat van correspondre 
a la il·lustre diputada Aitana Mas i Mas, diputada de Compromís per 
la circumscripció d'Alacant i a l'il·lustre diputat Jesús Salmerón Berga, 
diputat de Ciudadanos elegit en la circumscripció de València.

La sessió constitutiva es va desenvolupar com marca el Reglament 
de les Corts Valencianes i, havent donat compte de la inexistència 
de cap recurs contenciós electoral pendent, després del discurs de 
benvinguda del president de la Mesa d'Edat, es va procedir al jurament 
o promesa de les diputades i dels diputats que conformen la cambra 
durant la X Legislatura.

Seguidament es va produir l'elecció de la Mesa de la cambra.
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Pel que fa a la presidència, va resultat elegit en la primera votació  
el molt excel·lent senyor Enric Morera i Català, president durant la  
IX Legislatura i diputat de Compromís, per 52 vots. l'il·lustre senyor José 
María Llanos Pitarch, diputat de Vox, va obtindre 10 vots, i se'n van 
emetre 37 en blanc.

A continuació, seguint els preceptes reglamentaris, es van elegir 
les vicepresidències, que segons marca la norma, han de votar-se amb 
candidatures formades per dues persones de sexe distint. Van resultar 
elegits, per a la vicepresidència primera, l'excel·lent senyora María Jose 
Salvador Rubert, diputada socialista, amb 52 vots; per a la vicepresidència 
segona va ser elegit l'excel·lent senyor Jorge Bellver Casaña, diputat 
popular, amb 37 vots. No va resultar elegida ni la il·lustre senyora María 
de los Llanos Massó Linares ni l'il·lustre senyor Vicente Manuel Roglá 
Benedito, diputada i diputat de Vox, qui només van obtindre 10 vots.

Finalment, es va procedir a l'elecció de la secretària primera i del 
secretari segon. En la X Legislatura, aquests càrrecs van correspondre, 
respectivament, a l'espectable senyora Cristina Cabedo Laborda, 
diputada d'Unides Podem, que aconseguí el suport de 52 diputats i 
diputades, i al diputat de Ciudadanos, il·lustre senyor Luis Arquillos 
Cruz, amb 37 vots. Tampoc no van ser elegits la il·lustre senyora Ángeles 
Criado Gonzálbez ni l'il·lustre senyor Miguel Pascual Pérez, diputada i 
diputat de Vox, que van aconseguir 10 vots.

A continuació es va procedir al jurament i promesa del President de 
les Corts Valencianes, molt excel·lent senyor Enric Morera i Català, qui 
va cloure la sessió amb un breu discurs de benvinguda.
 

3. Constitució dels grups parlamentaris

En la X Legislatura s'han constituït sis grups parlamentaris, de manera 
que és la que més grups té en la història de les Corts Valencianes.

Els grups constituïts són:
 – Grup parlamentari Socialista, amb 27 membres
 – Grup parlamentari Popular, amb 19 membres
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 – Grup parlamentari Ciudadanos, amb 18 membres
 – Grup parlamentari Compromís, amb 17 membres
 – Grup parlamentari Vox Comunidad Valenciana, amb 10 membres
 – Grup parlamentari Unides Podem, amb 8 membres.

 

4. Debat d'investidura i nomenament del Consell

El debat d'investidura es va fixar per al dia 12 de juny de 2019. La 
sessió es va encetar a les 10 amb l'exposició del programa de govern 
per part del candidat proposat per la Presidència, com conseqüència 
de les reunions mantingudes amb els síndics i les síndiques dels grups 
parlamentaris en els dies previs, el molt honorable senyor Ximo Puig  
i Ferrer, del grup parlamentari Socialista.

Finalitzada l'exposició del programa el president va suspednre 
la sessió fins les 10 hores del dia següent, el 13 de juny de 2019.

Durant la vesprada del dia 12 es va signar al Castell de Santa 
Bàrbara, d'Alacant, l'acord de govern anomenat «Botànic 2» entre  
el PSPV, Compromís i Unides Podem.

La sessió d'investidura, doncs, va continuar el dia 13 amb la 
intervenció, en primer lloc de la síndica del grup parlamentari Popular, 
il·lustre senyora Isabel Bonig Trigueros; a continuació va intervindre el 
síndic del grup parlamentari Ciudadanos, Toni Cantó García del Moral; en 
representació de Compromís va intervindre la diputada i vicepresidenta 
del Consell en funcions Mónica Oltra Jarque; a continuació va prendre  
la paraula la síndica del grup parlamentari Vox Comunidad Valencia,  
Ana Vega Campos; seguidament va intervindre el síndic del grup 
parlamentari Unides Podem, Rubén Martínez Dalmau; i va tancar el 
torn dels grups parlamentaris el síndic del grup parlamentari Socialista, 
Manolo Mata Gómez. El candidat Ximo Puig i Ferrer va contestar cada 
representant després de les respectives intervencions dels representants 
dels grups parlamentaris, tot i que en el cas dels grups Compromís, 
Unides Podem i Socialista només hi va haver una rèplica, mentre que  
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en el cas dels grups Popular, Ciudadanos y Vox Comunidad Valenciana,  
hi va haver dues rèpliques.

Acabat el debat, es va produir la votació amb el resultat de 52 
vots a favor del candidat a la Presidència de la Generalitat, i 46 vots 
en contra, ja que un diputat no va assistir a la sessió. En conseqüència, 
havent obtingut el candidat la confiança de la cambra per majoria 
absoluta en primera votació, es va comunicar la decisió a la Presidència 
del Govern i a la Sa Majestat el Rei.

Per reial decret 376/2019, de 14 de juny, es va nomenar el molt 
honorable senyor Ximo Puig i Ferrer President de la Generalitat 
Valenciana, i es va publicar el dia 15 de juny en el BOE i en el DOGV.

El dia 16 de juny de 2019, a les 12 hores, es va celebrar la solemne 
sessió de promesa del President de la Generalitat en l'hemicle del Palau 
de les Corts Valencianes, en la qual el molt honorable senyor Ximo Puig 
i Ferrer va fer la seua proposició després de prometre el càrrec amb la 
fórmula reglamentàriament prevista.

L'organització del nou Consell es va articular mitjançant el  
Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel  
qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries,  
i les seues atribucions. El decret 6/2019, de 17 de juny, del president 
de la Generalitat, pel qual nomena les persones titulars de les 
vicepresidències i de les conselleries.

El nou Consell tenia 12 membres, a més del President,  
i la distribució de departaments era la següent:

 – Honorable senyora Mónica Oltra Jarque, vicepresidenta del  
Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

 – Honorable senyor Rubén Martínez Dalmau, vicepresident segon  
del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

 – Honorable senyor Vicent Soler i Marco, conseller d'Hisenda  
i Model Econòmic.

 – Honorable senyora Gabriela Bravo Sanestanislao, consellera  
de Justícia, Interior i Administració Pública.
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 – Honorable senyor Vicent Marzà Ibáñez, conseller d'Educació, 
Cultura i Esport.

 – Honorable senyora Ana Barceló Chico, consellera de Sanitat 
Universal i Salut Pública.

 – Honorable senyor Rafael Climent González, conseller d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 – Honorable senyora Mireia Mollà Herrera, consellera d'Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

 – Honorable senyor Arcadi España García, conseller de Política 
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

 – Honorable senyora Carolina Pascual Villalobos, consellera 
d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

 – Honorable senyora Rosa Pérez Garijo, consellera de Participació, 
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

 

5. Organització interna de la Cambra i canvis en els grups parlamentaris

Amb l'inici de la Legislatura es va reorganitzar la cambra per a adaptar-
la a la realitat de la nova composició.

El primer pas va ser constitució de les comissions. La Mesa va 
acordar, d'acord amb la Junta de Síndics, el dia 30 de maig, que 
les comissions permanents legislatives estigueren constituïdes per 
11 membres, distribuint-ne 3 al grup parlamentari Socialista, 2 als 
grups parlamentaris Popular, Ciudadanos i Compromís; i 1 al grup 
parlamentari Vox Comunidad Valenciana i al grup parlamentari Unides 
Podem. Aquesta composició també es va acordar per a les comissions 
permanents no legislatives de Reglament, Drets Humans i Afers 
Europeus.

Pel que fa a la distribució de la Diputació Permanent, es va 
determinar en els següents termes:

 
Grup Parlamentari Socialista:   5 titulars i 6 suplents
Grup Parlamentari Popular:   3 titulars i 4 suplents
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Grup Parlamentari Ciudadanos:  3 titulars i 4 suplents
Grup Parlamentari Compromís:  3 titulars i 4 suplents
Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana: 2 titulars i 2 suplents
Grup Parlamentari Podemos-Podem:  2 titulars i 3 suplents
 
La constitució de les comissions permanents legislatives i de les  

no legislatives de Drets Humans i Afers Europeus es va produir el dia  
6 de juny de 2019.

Pel que fa als canvis en la composició de la Cambra, dos grups no 
han tingut cap canvi en la composició des de l'inici de la X Legislatura: 
Ciudadanos y Compromís.

Tanmateix, el grup parlamentari Socialista ha canviat tres dels  
seus membres: han renunciat a l'acta l'honorable senyor Vicent Soler  
i Marco, l'il·lustre senyor Alfred Boix Pastor i la il·lustre senyora Concha 
Andrés Sanchis, que va ser substituïts, respectivament, pels il·lustres 
senyors Pedro Ruiz Castell i Michel Montaner Berbel, i per la il·lustre 
senyora Trini Castelló Cervera.

En el grup parlamentari Unides Podem va renunciar el seu síndic  
en ser designat vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge  
i Arquitectura Bioclimàtica, l'honorable senyor Rubén Martínez Dalmau, 
qui fou substituït per la il·lustre senyora Naiara Davó Bernabeu, qui,  
a més, va ser designada síndica del seu grup parlamentari.

Així mateix, en el grup parlamentari Vox Comunidad Valenciana  
la il·lustre senyora Rebeca Serna Rosell va substituir el diputat elegit per 
la circumscripció de Castelló il·lustre senyor David Muñoz Pérez, qui  
va renunciar a la condició de diputat.

Finalment, també va renunciar a la condició de diputat l'il·lustre 
senyor Adrián Ballester Espinosa, diputat per Alacant del grup 
parlamentari Popular, substituït per l'il·lustre senyor Fernando Pastor 
Llorens.

Aquests canvis han significat algunes modificacions en  
les composicions de les comissions, incloses les meses d'alguns  
d'aquests òrgans.
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6. Primers plens

Abans del tancament del primer període ordinari de sessions després 
de la constitució, només es va celebrar un ple després de la presa 
de possessió del President de la Generalitat. El dia 26 de juny es va 
celebrar el ple previst en la Llei 9/2010, de 7 de juliol, de designació de 
senadors i senadores en representació de la Comunitat Valenciana, per a 
la designació dels membres de la Cambra Alta que correspon elegir a les 
Corts Valencianes.

Van resultar elegides les següents persones:
 – Excm. Sr. Joan Lerma i Blasco, titular, i la senyora María Luisa 
Navarro Forcada, a proposta del grup parlamentari Socialista, amb 
27 vots.

 – Excma. Sra. Josefina Bueno Alonso, titular, i el senyor Vicent Gil 
Olmedo, suplent, a proposta del grup parlamentari Socialista, amb 
27 vots.

 – Excm. Sr. Alberto Fabra Part, titular, i el senyor Antonio Clemente 
Olivert, suplent, a proposta del grup parlamentari Popular, amb 19 
vots.

 – Excm. Sr. Emilio Argüeso Torres, titular, i el senyor Luis Crisol 
Lafront, a proposta del grup parlamentari Ciudadanos, amb 17 vots.

 – Excm. Sr. Carles Mulet i García, titular, i el senyor Dolors Pérez i 
Martí, a proposta del grup parlamentari Compromís, amb 16 vots.
En la votació es van emetre 18 vots en blanc.
Acabat aquest Ple es va declarar conclòs el període ordinari de 

sessions.
Com és habitual a l'inici de les legislatures, els consellers i les 

conselleres compareixen davant les Corts per a exposar les línies 
polítiques que seguiran en el transcurs de la legislatura.

En aquest cas, es van dedicar de manera monogràfica a aquest 
objectiu les primeres sessions del segon període ordinari, que es va 
iniciar el dia 2 de setembre de 2019. Així en la sessió plenària del dia 
11 de setembre de 2019 van comparéixer la vicepresidenta del Consell 
i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives; el vicepresident segon del 
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Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica; i el conseller 
d'Hisenda i Model Econòmic. l'endemà, dia 12 de setembre, van 
comparéixer les conselleres de Justícia, Interior i Administració Pública;  
i de Sanitat Universal i Salut Pública.

El dia 18 de setembre de 2019 es van substanciar les 
compareixences del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball; de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; i del conseller de 
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Les compareixences van 
acabar el dia 19 de setembre amb les compareixences de la consellera 
d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital; de la consellera de 
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica; i del 
conseller d'Educació, Cultura i Esport.
 

II. Activitat ordinària de control i impuls

Pel que fa a l'activitat de control del Poder Executiu, durant el període 
objecte d'anàlisi només s'han presentat i substanciat iniciatives de 
control de caràcter ordinari, és a dir, iniciatives de control que no 
impliquen la retirada de la confiança parlamentària al Consell.

Aquesta Crònica Parlamentària s'estén per tres períodes de sessions, 
el primer va durar apenes des del 16 de maig al 26 de juny de 2019, el 
segon des del 2 de setembre al 31 de desembre de 2019, i el tercer es 
va encetar el 3 de febrer de 2020 i es va suspendre el 19 de març per  
a ser représ el dia 11 de maig de 2020.

Com va esdevindre en anteriors ocasions, la finalització dels dos 
períodes de sessions, i la suspensió, no va provocar el decaïment de les 
iniciatives presentades, sinó que la Mesa va acordar que es mantenien, 
llevat de les preguntes orals en comissió pendents, que es convertien en 
preguntes amb resposta escrita. Això sí, durant els temps de vacances 
parlamentàries els terminis restaven suspesos, amb la qual cosa, s'ha 
ampliat el període per a respondre preguntes escrites i sol·licituds  
de documentació.
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En la X Legislatura s'ha mantingut la tònica amb què va concloure 
la IX Legislatura i els membres de les Corts Valencianes, tant dels grups 
de l'oposició com dels grups que donen suport al Consell han presentat 
nombroses iniciatives de control.

Així, en el període s'han tramitat un total d'11.266 iniciatives de 
control.

Com és habitual el major volum correspon a preguntes amb 
resposta per escrit i a sol·licituds de documentació. De les primeres se 
n'han presentat 4.750 i de les segones 5.102, entre ambdues categories 
constitueixen el 87,44 % de totes les iniciatives del període. De les 
preguntes escrites se n'han contestat 2.668 i de les sol·licituds de 
documentació 4.141.

Per grups parlamentaris, el grup que més sol·licituds de 
documentació ha formulat és el Popular, amb 3.528 iniciatives, seguit 
del grup Socialista amb 872 i Ciudadanos, amb 438. Pel que fa a les 
preguntes amb resposta escrita, és Ciudadanos el grup que més ha 
recorregut a aquest tipus d'iniciativa, amb 2.341 preguntes, seguit 
també en aquest cas, pel grup Socialista, amb 932 preguntes i pel  
grup Vox Comunidad Valenciana, amb 770 iniciatives.

En relació a les altres opcions reglamentàries de control  
al Consell, s'han sol·licitat 294 compareixences en comissió i ple, 
de les quals s'han substanciat seixanta. En aquest sentit, la Junta 
de Síndics va acordar el dia 19 de juliol de 2019 que totes les 
compareixences sol·licitades en sessió plenària se substanciaran  
en la comissió corresponent per raó de la matèria, sense perjudici 
de les que realitzen les consellers i els consellers a l'inici del mandat 
i d'aquelles que, de manera extraordinària, per la significació o 
transcendència, i a criteri de la Junta de Síndics, s'han de substanciar 
davant el ple. De les sol·licituds presentades, les respectives 
comissions n'han rebutjat 36.

En l'apartat de control oral al Consell, durant el període s'han 
presentat 52 interpel·lacions, de les quals se n'han substanciat setze. 
Només els tres grups de l'oposició han fet ús d'aquest instrument.  
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Com a conseqüència, s'han presentat 12 mocions subsegüents, de  
les quals se n'han aprovat només 3.

De preguntes orals davant una comissió se n'han presentat 62  
i n'han estat contestades només 4, si bé, amb la finalització del segon 
període ordinari de sessions i la conversió en preguntes escrites, el 
Consell en va contetar 44 amb aquesta modalitat. Per una altra banda, 
s'han presentat 296 preguntes per a ser respostes oralment davant el 
ple: 83 pel grup Popular, 71 pel grup Socialista, 63 pel grup Ciudadanos, 
29 pel grup Compromís, 27 pel grup Vox Comunidad Valenciana, i 23 
pel grup Unides Podem. De totes elles, les conselleres i els consellers 
n'han contestat setanta-set. Dins d'aquesta modalitat de preguntes 
orals al Consell, tenen una singularitat específica les preguntes d'interés 
general que en cada sessió plenària formulen les síndiques i els síndics 
al president del Consell, llevat del grup parlamentari socialista que hi 
ha renunciat. Durant el període, s'han realitzat 35 preguntes d'interés 
general.

Finalment, hem de fer referència a la funció d'impuls de les  
Corts Valencianes, que es materialitza amb les proposicions no de llei  
i l'adopció de les corresponents resolucions.

Durant aquesta primera anualitat de la X Legislatura els grups 
parlamentaris han presentat 396 proposicions no de llei de tramitació 
ordinària, ço és, de substanciació en comissió. El grup que més 
proposicions no de llei ha presentat ha sigut el grup parlamentari 
Ciudadanos, amb 111 iniciatives, seguit de prop pels grups 
parlamentaris Popular, amb 102, i Compromís, amb 94. En total,  
les comissions de les Corts n'han aprovat 50.

Pel que fa a les proposicions no de llei de tramitació especial 
d'urgència, que se substancien en el ple, se n'han presentat 206,  
en aquest cas, el grup parlamentari que més ús ha fet de la iniciativa  
ha estat el Popular, amb 84 iniciatives, seguit del grup Ciudadanos amb  
44 i del grup Socialista amb 32. d'elles se n'han aprovat dotze.

Per últim, es va tramitar una proposició no de llei de tramitació 
immediata, subscita per tots els grups parlamentaris, sobre l'avaluació 
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de l'impacte que ha causat la DANA de setembre de 2019 a la 
Comunitat Valenciana i l'adopció de mesures especials per a pal·liar-ne 
els efectes, que va ser aprovada en la sessió plenària de 19 de  
setembre de 2019.
 

III. Comissions d'estudi i investigació

Des de l'inici de la legislatura s'han presentat 34 propostes de creació 
de comissions o subcomissions. d'elles, dos han estat retirades pels 
grups promotors.

De les que s'han mantingut, al temps d'acabar aquesta Crònica, 
s'havien aprovat quatre comissions especials d'estudi:

 – Sobre els usos de temps per a impulsar polítiques concretes 
de racionalització d'horaris, a proposta del grup parlamentari 
Compromís.

 – Sobre les mesures de prevenció dels riscs d'inundacions del  
Baix Segura en matèria territorial, urbanística i hídrica, a proposta 
del grup parlamentari Compromís.

 – Sobre l'assetjament escolar, per a impulsar polítiques concretes 
per a la prevenció i actuació davant la violència entre iguals en 
l'àmbit escolar i en la infància, a proposta del grup parlamentari 
Compromís.

 – Per a la reconstrucció social, econòmica i sanitària, a proposta  
de tots els grups parlamentaris.
Aquesta última comissió es va constituir en el marc de la crisi 

provocada per la Covid-19, i com a particularitat processal cal assenyalar 
que la seua constitució va ser aprovada per la Diputació Permanent,  
i no pel Ple, ja que quan es va substanciar el període ordinari de 
sessions estava suspés i, en conseqüència, la Diputació Permanent 
vetlava pels poders de la cambra. En aquest sentit, durant aquest 
període, a més de la proposta finalment aprovada, també el grup 
Popular va presentar una proposta de creació de comissió d'estudi per 
a la revitalització de la Comunitat Valenciana i, el grup Ciudadanos va 
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sol·licitar la creació d'un grup de treball amb característiques semblants 
a les d'una comissió d'estudi. Tanmateix, aquestes dues iniciatives  
no van ser objecte de debat en la Diputació Permanent.

La comissió sobre mesures dels riscs derivats dels forts temporals 
tant en les comarques costaneres com en les de l'interior en matèria 
territorial, urbanística i hídrica des de les administracions públiques i les 
actuacions per a reduir la vulnerabilitat social, econòmica i ambiental 
dels territoris afectats, a proposta del grup parlamentari Socialista, s'ha 
aprovat però al moment de tancar la Crònica no s'ha constituït.

Resten pendents de debat en el ple les propostes de constitució de 
dotze comissions especials d'estudi, 6 a proposta del grup parlamentari 
Popular, 4 a proposta del grup parlamentari Ciudadanos, 1 a proposta 
del grup parlamentari Unides Podem i una més a proposta dels grups 
parlamentari Socialista, Compromís i Unides Podem.

Pel que fa a les comissions d'investigació, de les 10 propostes 
presentades (3 del grup parlamentari Popular, 3 del grup parlamentari 
Ciudadanos, 3 del grup parlamentari Vox Comunidad Valenciana  
i una del grup parlamentari Unides Podem).

En el ple de les Corts Valencianes s'ha debatut la creació de  
set d'aquestes comissions, havent-se'n aprovat la creació d'una, sobre 
el deute públic de la Comunitat Valenciana, a partir de la proposta 
presentada pel grup parlamentari Unides Podem.

Finalment, la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai 
Audiovisual va acordar la creació, al seu si, d'una subcomissió d'estudi 
sobre la reforma de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat 
Valenciana, del servei públic de radiodifusió i televisió en l'àmbit 
autonòmic, de titularitat de la Generalitat, unificant les propostes 
presentades pels grups parlamentaris Socialista, Ciudadanos i Unides 
Podem.

Al final del període d'anàlisi no s'havia debatut en la Comissió  
de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del territori la proposta del grup 
parlamentari Ciudadanos de creació d'una subcomissió d'estudi per a 
determinar una solució definitiva contra la contaminació química  
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i odorífera provinent de la planta de tractament de residus  
d'El Campello.
 

IV. Funció legislativa
 

1. Proposicions de llei i projectes de llei

Al contrari que en el primer tram de la IX Legislatura, en el primer tram 
de la X Legislatura l'activitat legislativa ha estat relativament escassa, 
havent-se aprovat, només tres lleis.

Pel que fa a les iniciatives legislatives, el Consell ha tramés a les 
Corts Valencianes quatre projectes de llei, un d'ells, el projecte de llei 
del joc, reiterant els antecedents del projecte que es va trametre al final 
de la IX Legislatura i que no va arribar a aprovar-se en dissoldre's les 
Corts anticipadament quan es trobava tramitant-se en comissió.

Els projectes de llei són:
1. Projecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa  

i financera i d'organització de la Generalitat, que es va aprovar  
com a Llei 9/2019, de 23 de desembre.

2. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana  
per a l'exercici 2020, que es va aprovar com a Llei 10/2019,  
de 27 de desembre.

3. Projecte de llei, de la Generalitat, del joc.
4. Projecte de llei, de la Generalitat, de la funció pública valenciana.
5. Projecte de llei, de la Generalitat, de creació de l'Il·lustre Col·legi 

Oficial d'Economistes d'Alacant i de l'Il·lustre Col·legi Oficial 
d'Economistes de Castelló.
Pel que fa a les proposicions de llei presentades pels grups 

parlamentaris, en el període d'estudi se n'han presentat també cinc,  
de les quals se n'han rebutjat dues i se n'han aprovat dues:
1. Proposició de llei de derogació de la Llei 14/2017, de 10 de 

novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la 
convivència de la Comunitat Valenciana, del grup parlamentari  
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Vox Comunidad Valenciana, que no va ser presa en consideració  
pel Ple de la cambra.

2. Proposició de llei per la qual es deroga la disposició addcional 
cinquena de la Llei 14/010, de 3 de desembre, d'espectacles 
públics, activitats recreatives i establiments públics, a proposta del 
grup parlamentari Popular, tramitada pel procediment de lectura 
única i aprovada com a Llei 7/2019, de 24 d'octubre

3. Proposició de llei de modificació de la Llei 9/2010, de 7 de juliol, 
de la Generalitat, de designació de senadors o senadores en 
representació de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 
10/2016, de 28 d'octubre, presentada pels grups parlamentaris 
Socialista, Popular, Ciudadanos, Compromís i Unides Podem, que va 
ser aprovada i publicada com a Llei 8/2019, de 29 de novembre.

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de 
desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, 
a proposta del grup parlamentari Popular, que no va ser presa en 
consideració pel Ple de la cambra.

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2014, de la 
Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la 
Comunitat Valenciana, per a l'agilitació de la tramitació de les 
instal·lacions de generació d'energia renovable, a proposta  
del grup parlamentari Popular.

 

2. Altres iniciatives legislatives

A més de les iniciatives legislatives indicades, les Corts Valencianes  
van aprovar en la sessió plenària del 5 de febrer de 2020 la 
proposició de llei davant del Congrés dels Diputats de modificació 
de la disposició addicional segona de la Constitució espanyola per a 
la reintegració efectiva del dret civil valencià. La proposició de llei, 
signada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Compromís i 
Unides Podem, té el seu origen en un seguit d'entitats ciutadanes 
que ja van promoure una iniciativa semblant en l'anterior legislatura 
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que, no obstant, no va arribar a votar-se en el Ple en dissoldre's 
anticipadament la cambra.

També en aquest període s'han presentat quatre propostes de 
reforma del Reglament de les Corts Valencianes amb diferent abast  
i que han sigut trameses a la Comissió de Reglament per al seu estudi  
i debat.

Aquestes propostes són
 – Proposta de reforma de l'article 30.2 del Reglament de les Corts 
Valencianes, presentada pel grup parlamentari Vox Comunidad 
Valenciana.

 – Proposta de reforma del Reglament de les Corts Valencianes sobre 
la publicació de les despeses dels grups parlamentaris, presentada 
pel grup parlamentari Ciudadanos.

 – Proposta de reforma de l'article 135 del Reglament de les Corts 
Valencianes, presentada pel grup parlamentari Vox Comunidad 
Valenciana.

 – Proposta de reforma del Reglament de les Corts Valencianes 
sobre la creació de la Comissó permanent legislativa  
d'Universitats, Ciència i Innovació, presentada pel grup 
parlamentari Ciudadanos.
En aquesta línia, el grup parlamentari Socialista va sol·licitar  

la creació d'una ponència al si de la Comissió de Reglament per a 
estudiar i proposar una reforma integral del Reglament de les  
Corts Valencianes.

Les Corts Valencianes també tenen atribuïda la funció de validar les 
normes amb rang de llei provisionals que amb motiu de circumstàncies 
d'extraordinària i urgent necessitat dicte el Consell. En exercici 
d'aquesta funció, les Corts Valencianes han validat un seguit de decrets 
lleis aprovats pel Consell amb motiu de la pandèmia de la Covid-19. 
Aquests decrets lleis han estat validats per la Diputació Permanent:

Els decrets llei que les Corts han validat són:
 – Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents 
de suport econòmic i financer per a les persones treballadores 



CròniCa parlamentària de les Corts ValenCianes (maig de 2019 - maig de 2020) 397

autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per 
a fer front a l'impacte de la Covid-19.

 – Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit  
de l'educació, de la cultura i de l'esport, per a pal·liar els efectes  
de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19.

 – Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents  
per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores 
afectats per un ERTO, i als quals han reduït la jornada laboral per 
conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma 
per la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

 – Decret llei 4/2020, de 17 d'abril, del Consell, de mesures 
extraordinàries de gestió economica financera per fer front a la  
crisi produïda per la Covid-19.
Finalment, cal ressenyar que el 27 de desembre de 2019 es va 

presentar davant les Corts Valencianes una iniciativa legislativa popular 
amb l'objecte d'aprovar una «llei de llibertat de llengua». Aquesta és 
la primera iniciativa presentada a l'empara de la Llei 10/2017, d'11 
de maig, de la Generalitat, per la qual es regula la iniciativa legislativa 
popular davant les Corts Valencianes. La Mesa va acordar-ne la tramesa 
a la Junta Electoral el dia 4 de febrer de 2020.
 

V. Funció electiva

En el temps al qual es refereix aquesta Crònica, l'activitat electiva de les 
Corts ha estat rellevant, ja que s'ha procedit a designar diferents càrrecs 
que quedaren vacants al final de l'anterior Legislatura.

Així, a més de la designació dels senadors i de la senadora en 
representació de la Comunitat Valenciana, ja comentada, el Ple de les 
Corts Valencianes, en la sessió del 23 d'octubre de 2019, va designar 
els 13 vocals que conformen el Consell Assessor de Radiotelevisió 
Espanyola a la Comunitat Valenciana i els sis membres en representació 
dels grups de la cambra que s'integren en el Consell Valencià de 
Cooperació al Desenvolupament.
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També en aquesta sessió, el Ple va acordar la reelecció per a  
un mandat de tres anys, de l'excel·lentíssim senyor Vicent Cuquerella  
i Tormo, com a Síndic Major de Comptes.

Per acord de la Mesa, de 5 de novembre de 2019, es va comunicar 
la proposta de membres de la Junta Electoral de la Comunitat 
Valenciana en representació dels grups parlamentaris, designació que 
va recaure en les senyores Ángeles Solanes Corella i María Amparo 
Ballester Pastor i en el senyor Carlos Flores Juberias, catedràtiques  
i catedràtic de la Universitat de Valéncia.

En la sessió plenària de 28 de novembre de 2019, el Ple va elegir 
l'excel·lentíssim senyor Ángel Luna González com a Síndic de Greuges. 
Així mateix, la Comissió de Peticions, posteriorment, va emetre el seu 
parer favorable a la designació de la il·lustríssima senyora Concepción 
Bru Ronda i de l'il·lustríssim senyor Carlos Castillo Márquez, com a 
adjunta primera i adjunt segon, respectivament. En la referida sessió 
del 28 de novembre de 2019, el Ple també va elegir la il·lustre senyora 
Rosana Pastor Muñoz com a membre del Consell Valencià de Cultura, 
per a cobrir la vacant produïda per la renúncia d'un dels membres. 
I finalment, en aquesta sessió, també es va aprovar l'elecció de tres 
membres del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans  
de Comunicació el mandat dels quals havia conclòs.

En la sessió plenària del 5 de febrer de 2020, el Ple va aprovar 
la Resolució 79/X, sobre el nomenament dels consellers i de les 
conselleres generals representants de la Generalitat en l'Assemblea 
General de Caixa Ontinyent, i finalment, en la sessió plenària de  
4 de març de 2020 es van elegir els vocals en els consells socials de  
les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
 

VI. Activitat judicial

Al marge de la conflictivitat jurisdiccional en seu contenciosa 
administrativa inherent a l'activitat com a Administració pública que té 
les Corts Valencianes, és especialment interessant deixar constància en 
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aquesta Crònica de l'activitat del Tribunal Constitucional en relació  
a les funcions estrictament parlamentàries de la cambra.
En l'anterior Anuari es donava compte de la pendència davant el 
Tribunal Constitucional d'un recurs d'inconstitucionalitat interposat per 
més de cinquanta diputats del grup parlamentari Popular en el Congrés 
dels Diputats contra els articles 2.3; 12; 13 a 17; 36; 50, apartats segon, 
tercer, quart i cinquè; la disposició transitòria única, paràgraf segon,  
i l'annex de la Llei 21/2018, de 16 d'octubre, de mancomunitats  
de la Comunitat Valenciana.

Aquest recurs ha estat resolt per la sentència 105/2019, de 19  
de setembre, que dona una interpretació constitucional dels arts. 36.8  
i 50.4 de Llei recorreguda, i desestima la resta del recurs.

Respecte a la interpretació conforme a la Constitució, el Tribunal 
entén que els preceptes 36.8 i 50.4 de la de la Llei admeten una 
interpretació constitucional, posició que havia estat defensada pel 
lletrat de les Corts Valencianes en les al·legacions formulades davant 
l'alt Tribunal.

Així mateix, també més de cinquanta diputats del grup 
parlamentari Popular en el Congrés dels Diputats han presentat recurs 
d'inconstitucionalitat contra els articles 27.5, 30, 104.1.b), 105.1, 106.2 
i .3, 107.2 i .3, 108, 109, 110, disposicions transitòries primera, quarta, 
apartats 4 i 5 i cinquena, apartats 2 i 3; i disposició final segona, 
apartats 2 i 3. El recurs ha estat admés ha tràmit per la providència de 
4 de juny de 2019, del Tribunal Constitucional. En aquest recurs, les 
Corts Valencianes s'han personat per defensar la constitucionalitat  
de la norma impugnada.
 

VII. Sessions dels òrgans

Des del començament de la Legislatura fins a l'11 de maig de 2020,  
el Ple de les Corts Valencianes s'ha reunit en 18 ocasions, incloent-hi 
les sessions de constitució i de promesa del President de la Generalitat. 
d'aquestes sessions, cal ressenyar que la convocada per als dies 11 i 12 



CròniCa parlamentària de les Corts ValenCianes (maig de 2019 - maig de 2020) 400

de març de 2020 es va suspendre amb motiu de la Covid-19 i només 
es va substanciar una compareixença del molt honorable President del 
Consell, per a informar sobre la situació actual derivada de la detecció 
de casos de Covid-19 a la Comunitat Valenciana, com també de les 
mesures que està emprenent el Consell per a evitar l'augment de 
contagis, garantir l'atenció integral de les persones que el pateixen  
i frenar els impactes desfavorables que de la crisi global de la Covid-19 
puguen derivar-se per a l'economia de la Comunitat Valenciana, 
sol·licitada a petició pròpia.

La Mesa de les Corts, en aquest mateix període, s'ha reunit en 
cinquanta-tres sessions, de les quals les celebrades des del 19 de març 
de 2020 ho han sigut de manera telemàtica.

Durant el període, la Junta de Síndics s'ha reunit trenta-cinc 
vegades, i igualment, les sessions celebrades des del 19 de març de 
2020 ho han sigut de manera telemàtica.

La Diputació Permanent s'ha reunit en tres ocasions durant  
la X Legislatura: la primera vegada el dia 23 de juliol de 2019, per a 
substanciar la compareixença del conseller d'Hisenda i Model Econòmic 
per a explicar les discrepàncies mostrades pel Govern d'Espanya sobre 
la inconstitucionalitat de determinats preceptes o disposicions de la 
Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat 
per a l'exercici 2019, i també pel que fa a la Llei 27/2018, de 27 de 
desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i 
d'organització de la Generalitat, i els respectius acords de la Comissió 
Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, 
com també per a retre comptes del moment en què el Consell ha 
tingut coneixement dels dubtes de legalitat mostrades per part del 
govern d'Espanya sobre les normes esmentades, sol·licitada pel Grup 
Parlamentari Popular. La segona reunió de la Diputació Permanent 
va tindre lloc els dies 22 i 23 d'abril de 2020, ja en el període de 
suspensió motivat per la pandèmia de la Covid-19; en aquesta sessió 
es van substanciar compareixences del molt honorable President de 
la Generalitat, de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat 
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i Polítiques Inclusives, i de la consellera de Sanitat Universal i Salut 
Pública, així mateix, es va validar el Decret llei 1/2020, de 27 de 
març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer 
per a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de 
simplificació administrativa per a fer front a l'impacte de la Covid-19; 
i el Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit 
de l'educació, de la cultura i de l'esport, per a pal·liar els efectes 
de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19. La tercera 
convocatòria de la Diputació Permanent va tindre lloc els dies 6, 7 i 8 
de maig de 2020. En aquesta sessió van comparéixer el vicepresident 
segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica; el conseller 
d'Educació, Cultura i Esport; el conseller d'Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball; i el conseller d'Hisenda i Model Econòmic. 
Així mateix, en aquesta sessió es van validar els decrets lleis 3/2020, 
de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes 
econòmiques a les persones treballadores afectats per un ERTO, i a les 
que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de 
la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la 
Covid-19; i 4/2020, de 17 d'abril, de mesures extraordinàries de gestió 
econòmica financiera per fer front a la crisis produïda per la Covid-19.

En aquesta última sessió de la Diputació Permanent es va aprovar 
la creació de la comissió especial d'estudi per a la reconstrucció social, 
econòmica i sanitària.

Pel que fa a les Comissions, durant el període que s'analitza,  
les Comissions permanents legislatives s'han reunit en 77 ocasions, al 
voltant de quatre o cinc vegades cadascuna, i sent les que més sessions 
han celebrat les Comissions d'Economia, Pressupostos i Hisenda  
(9 sessions) i Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori (6).

De les Comissions no permanents d'estudi i investigació, només 
se n'han constituït 3, tot i que se n'ha aprovat la constitució de 5. 
Les tres que s'han constituït i han celebrat reunions de treball són la 
Comissió especial d'estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos 
d'inundacions del Baix Segura en matèria territorial, urbanística i 
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hídrica, que va celebrar la sessió constitutiva a l'Ajuntament d'Orihuela; 
la Comissió especial d'estudi sobre els usos de temps per a impulsar 
polítiques concretes de racionalització dels horaris; i la Comissió per 
a la reconstrucció social, econòmica i sanitària. Les dues primeres han 
celebrat dues sessions, mentre que l'última només ha celebrat la sessió 
constitutiva.

Pel que fa a les comissions permanents no legislatives, les 
comissions que més reunions han mantingut han estat les comissions  
de Drets Humans i la de Peticions, amb 5 i quatre sessions 
respectivament. l'única comissió que no s'ha reunit en aquesta 
Legislatura és la Comissió de Reglament.
 

VIII. Règim interior

Durant l'inici de la Legislatura ha continuat el procés de modernització i 
adaptació de l'Administració parlamentària a les necessitats actuals, en 
aquest procés, la Mesa va adoptar l'Acord 275/X, de 29 d'octubre, pel 
qual s'aproven els Estatuts de govern i règim interior (EGRI) de les Corts 
Valencianes que regulen l'organització i el funcionament de la Secretaria 
General, com també l'organigrama d'aquesta (BOCV núm.40), amb 
el qual es dotava la Secretaria General de les Corts Valencianes d'una 
nova estructura administrativa estructurada en serveis, departaments, 
seccions i unitats.

En concret, la nova estructura està constituïda pels següents  
òrgans administratius:
a) Lletrat major-secretari general
b) Lletrat major adjunt o lletrada major adjunta
c) Assessoria Jurídica
d) Servei d'Afers Parlamentaris
e) Servei de Publicacions i Assessorament Lingüístic
f) Servei de Documentació, Biblioteca i Arxiu
g) Servei de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
h) Servei de Recursos Humans i Règim Interior
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i) Servei Preventiu Assistencial de Medicina del Treball
j) Servei de Contractació, Convenis i Infraestructures
k) Servei de Relacions Públiques i Protocol
l) Servei d'Afers Econòmics
m) Intervenció de les Corts Valencianes

Com a conseqüència dels nous Estatuts de Govern i Règim Interior, 
la Mesa va adoptar l'Acord núm. 352/X, pel qual s'efectua la integració 
dels llocs de treball de les árees, serveis, departaments, seccions i unitats 
que han constituit l'administració de les Corts fins l'aprovació dels 
vigents Estatuts de Govern i Règim Interior que regulen l'organització i 
el funcionament de la Secretaria General (Acord de la Mesa núm. 275/X, 
de 29 d'octubre de 2019), en els serveis, departaments, seccions i 
unitats de la Secretaria General regulats en els nous EGRI.
 

IX. La suspensió del període de sessions 
com a conseqüència de la Covid-19

Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19,  
les Corts Valencianes han adoptat un seguit d'acords amb incidència  
en l'activitat parlamentària.

El primer dels acords el van adoptar la Mesa i la Junta de Síndics el 
dia 12 de març de 2020, i implicava la suspensió de les activitats des del 
dia 16 de març fins el dia 20 per tal de procedir a aplicar tractaments 
sanitaris als edificis de les Corts. Com a conseqüència d'aquest acord es 
van desconvocar les sessions dels òrgans convocades i es va suspendre 
el còmput dels terminis de les iniciatives parlamentàries.

Arran de la declaració de l'estat d'alarma pel Govern d'Espanya 
mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, la Mesa i la 
Junta de Síndics, en reunió telemàtica, el dia 19 de març de 2020, van 
adoptar l'Acord 598/X, de la Mesa de les Corts Valencianes sobre la 
suspensió de l'actual període de sessions i altres mesures d'aplicació 
conseqüència de l'estat d'alarma a l'activitat de la Cambra. En virtut 
d'aquest Acord es va suspendre el període ordinari de sessions inciat  
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Annex I
Iniciatives de control (16/05/2019 a 10/05/2019)1

1r. P 2n. P 3r. P

Sol·licituds de 
compareixença

Formulades 8 176 110

Substanciades 1 38 21

Retirades 0 5 5

Decaigudes 0 0 0

Rebutjades 5 30 1

Criteri contrari de la J.S. 0 0 0

No admeses a tràmit 0 1 0

1r. P 2n. P 3r. P

Interpel·lacions Formulades 1 33 18

Substanciades 1 10 5

No admeses a tràmit 0 0 0

Decaigudes 0 0 0

Retirades 0 3 1

1r. P 2n. P 3r. P

Mocions Formulades 0 6 6

Aprovades 0 2 1

Rebutjades 0 4 3

1r. P 2n. P 3r. P

Preguntes escrites Formulades 255 3005 1489

Contestades 251 2117 300

Retirades 0 7 16

No admeses a tràmit 0 1 0

Decaigudes 2 9 0

1r. P 2n. P 3r. P

Preguntes orals comissió Formulades 2 49 11

Contestades 0 4 0

Contestades una vegada 
convertides en escrites

2 42 0

Decaigudes 0 1 0

Retirades 0 2 0

No admeses a tràmit 0 0 0

1r. P 2n. P 3r. P

Preguntes orals Ple Formulades 1 171 124

Contestades 1 53 23

Contestades una vegada 
convertides en escrites

0 0 0

Contestades en comissió 0 0 0

Decaigudes 0 0 0

No admeses a tràmit 0 1 1

Retirades 0 8 3

1r. P 2n. P 3r. P

Preguntes d'interès general Formulades 0 20 20

Contestades 0 20 15

1r. P 2n. P 3r. P

Proposicions  
no de llei urgents

Formulades 6 77 123

Aprovades 0 8 4

Retirades 0 8 1

Criteri contrari de la J. S. 0 0 0

Decaigudes 0 0 0

No admeses a tràmit 0 0 0

No preses en consideració 1 3 3

Convertides 0 1 0

1r. P 2n. P 3r. P

Proposicions  
no de llei ordinàries

Formulades 12 189 195

Aprovades 2 45 3

Retirades 0 14 5

Criteri contrari de la J. S. 0 0 0

Decaigudes 0 0 0

No admeses a tràmit 0 0 0

No preses en consideració 6 14 1

1r. P 2n. P 3r. P

Proposicions  
no de llei immediates

Formulades 0 1 0

Aprovades 0 1 0

1r. P 2n. P 3r. P

Proposta de creació  
de comissions  
o subcomissions

Formulades 0 16 18

Aprovades 0 1 3

Retirades 0 2 1

Rebutjades 0 3 0

1r. període: 16 de maig de 2019 fins a 26 de juny de 2019.
2n. període: 2 de setembre de 2019 fins a 31 de desembre de 2019.2

3r. període: 3 de febrer de 2020 fins a 10 de maig de 2020.3

Annex II

Iniciatives presentades per grup parlamentari (16/05/2019 a 10/05/2020)1

Tramitació parlamentària GP
SOC

GP
POP

GP  
CIUD

GP 
COMP

GP  
VOX CV

GP 
UNPOD

TOTAL

Sol·licituds de compareixença 13 117 64 17 26 15  252

Interpel·lacions  - 30  19  -  3  - 52

Mocions  -  6 4  -  1  - 11

Preguntes a respondre per escrit  932  517  2.341 137  770 53  4.750

Preguntes a respondre oralment 
davant una comissió

 7 44 4  4  2  1 62

Preguntes a respondre oralment 
davant el Ple

 71 83  63  29  27 23  296

Preguntes d'interès general  
al President del Consell

 -  8 8  8  8  8 40

Proposicions de llei dels grups 
parlamentaris

 1  2 1  1  -  1  6

Proposicions no de llei de 
tramitació ordinària en comissió

 51  102  111  94  31 28  417

Proposicions no de llei de 
tramitació especial d'urgència

 32 84  44  19  29 21  229

Proposicions no de llei  
de tramitació immediata

 1  1 1  1  1  1  6

Propostes de creació  
de comissions

 5 10  12  6  4  6 43

Sol·licituds de documentació  872  3.528  438  43  203 18  5.102

TOTAL 1.985  4.532  3.110 359 1.105  175  11.266

GP SOC: Grup Parlamentari Socialista
GP POP: Grup Parlamentari Popular
GP CIUD: Grup Parlamentari Ciudadanos
GP COMP: Grup Parlamentari Compromís
GP VOX CV: Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana
GP UNPOD: Grup Parlamentari Unides Podem

1 Font: Arxiu de les Corts Valencianes.

Annex III

Iniciatives presentades per períodes de sessions1

1r. periode 2n. periode 3r. periode

Tramitació parlamentària

Sol·licituds de compareixença 8 158 86

Interpel·lacions 1 33 18

Mocions 0 5 6

Preguntes a respondre per escrit 255 3.006 1.489

Preguntes a respondre oralment davant una 
comissió

2 49 11

Preguntes a respondre oralment davant el Ple 1 171 124

Preguntes d'interès general al President del Consell 0 20 20

Proposicions de llei dels grups parlamentaris 0 5 1

Proposicions no de llei de tramitació ordinària en 
comissió

12 201 204

Proposicions no de llei de tramitació especial 
d'urgència

6 88 135

Poposicions no de llei de tramitació immediata 0 6 0

Propostes de creació de comissions 0 16 27

Sol·licituds de documentació 1.006 3.091 1.005

TOTAL 1.291 6.849 3.126

1r. període: 16 de maig de 2019 fins a 26 de juny de 2019.
2n. període: 2 de setembre de 2019 fins a 31 de desembre de 2019.2

3r. període: 3 de febrer de 2020 fins a 10 de maig de 2020.3

1 Font: Arxiu de les Corts Valencianes.
2 Estan incloses les iniciatives presentades des del 27 de juny de 2019.
3 Estan incloses les iniciatives des de l'1 de gener de 2020.

el 3 de febrer i, per tant, tota l'activitat dels òrgans de la cambra tret de 
la Diputació Permanent, la Mesa i la Junta de Síndics, i es van prendre 
mesures per a garantir l'activitat de la Institució per mitjà del teletreball 
i la reunió per mitjans telemàtics de la Mesa i de la Junta de Síndics 
i una presencialitat mínima en el cas de les reunions de la Diputació 
Permanent. Durant aquest període la Mesa va seguir tramitant totes les 
iniciatives parlamentàries presentades com ara preguntes amb resposta 
escrita i sol·licituds de documentació.

Posteriorment, l'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, va implementar mesures per a la realització 
d'activitat parlamentària amb garanties sanitàries adaptades a l'evolució 
de la pandèmia. Entre aquestes mesures es va preveure la possibilitat de 
reunions d'una comissió delegada de la Diputació Permanent en la qual 
podrien celebrar-se compareixences i la substanciació de proposicions 
no de llei.

Finalment, atenent les recomanacions del Comité de Seguretat 
i Salut i dels Serveis tècnics de la Cambra, la Mesa, d'acord amb la 
Junta de Síndics, va adoptar l'Acord 655/X, de la Mesa de les Corts 
Valencianes, de 5 de maig de 2020, pel qual es reprèn el període 
ordinari de sessions i s'estableixen mesures de protecció i seguretat per 
al desenvolupament de l'activitat parlamentària. Com a conseqüència 
d'aquest acord, es reiniciaven els terminis de les tramitacions 
parlamentàries i s'habilitaven dies alterns, en sessió de matí, per a poder 
celebrar sessions plenàries i de comissions.

Com a complement d'aquests acords i d'altres resolucions, la 
Presidència va dictar sengles resolucions de caràcter general, la 1/X  
i la 2/X, per a establir mesures relatives al vot telemàtic i sobre la 
celebració de sessions dels òrgans en situacions excepcionals amb  
una presencialitat limitada, respectivament.
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Annex I
Iniciatives de control (16/05/2019 a 10/05/2019)1

1r. P 2n. P 3r. P

Sol·licituds de 
compareixença

Formulades 8 176 110

Substanciades 1 38 21

Retirades 0 5 5

Decaigudes 0 0 0

Rebutjades 5 30 1

Criteri contrari de la J.S. 0 0 0

No admeses a tràmit 0 1 0

1r. P 2n. P 3r. P

Interpel·lacions Formulades 1 33 18

Substanciades 1 10 5

No admeses a tràmit 0 0 0

Decaigudes 0 0 0

Retirades 0 3 1

1r. P 2n. P 3r. P

Mocions Formulades 0 6 6

Aprovades 0 2 1

Rebutjades 0 4 3

1r. P 2n. P 3r. P

Preguntes escrites Formulades 255 3005 1489

Contestades 251 2117 300

Retirades 0 7 16

No admeses a tràmit 0 1 0

Decaigudes 2 9 0
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Iniciatives de control (16/05/2019 a 10/05/2019)1

1r. P 2n. P 3r. P

Sol·licituds de 
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Contestades una vegada 
convertides en escrites
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1r. P 2n. P 3r. P

Preguntes orals Ple Formulades 1 171 124

Contestades 1 53 23

Contestades una vegada 
convertides en escrites
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1r. P 2n. P 3r. P

Preguntes d'interès general Formulades 0 20 20

Contestades 0 20 15

1r. P 2n. P 3r. P

Proposicions  
no de llei urgents

Formulades 6 77 123

Aprovades 0 8 4

Retirades 0 8 1

Criteri contrari de la J. S. 0 0 0

Decaigudes 0 0 0

No admeses a tràmit 0 0 0
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de comissions  
o subcomissions

Formulades 0 16 18

Aprovades 0 1 3

Retirades 0 2 1

Rebutjades 0 3 0

1r. període: 16 de maig de 2019 fins a 26 de juny de 2019.
2n. període: 2 de setembre de 2019 fins a 31 de desembre de 2019.2

3r. període: 3 de febrer de 2020 fins a 10 de maig de 2020.3

Annex II

Iniciatives presentades per grup parlamentari (16/05/2019 a 10/05/2020)1

Tramitació parlamentària GP
SOC

GP
POP

GP  
CIUD

GP 
COMP

GP  
VOX CV

GP 
UNPOD

TOTAL

Sol·licituds de compareixença 13 117 64 17 26 15  252

Interpel·lacions  - 30  19  -  3  - 52

Mocions  -  6 4  -  1  - 11

Preguntes a respondre per escrit  932  517  2.341 137  770 53  4.750

Preguntes a respondre oralment 
davant una comissió

 7 44 4  4  2  1 62

Preguntes a respondre oralment 
davant el Ple

 71 83  63  29  27 23  296

Preguntes d'interès general  
al President del Consell

 -  8 8  8  8  8 40

Proposicions de llei dels grups 
parlamentaris

 1  2 1  1  -  1  6

Proposicions no de llei de 
tramitació ordinària en comissió

 51  102  111  94  31 28  417

Proposicions no de llei de 
tramitació especial d'urgència

 32 84  44  19  29 21  229

Proposicions no de llei  
de tramitació immediata

 1  1 1  1  1  1  6

Propostes de creació  
de comissions

 5 10  12  6  4  6 43

Sol·licituds de documentació  872  3.528  438  43  203 18  5.102

TOTAL 1.985  4.532  3.110 359 1.105  175  11.266

GP SOC: Grup Parlamentari Socialista
GP POP: Grup Parlamentari Popular
GP CIUD: Grup Parlamentari Ciudadanos
GP COMP: Grup Parlamentari Compromís
GP VOX CV: Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana
GP UNPOD: Grup Parlamentari Unides Podem

1 Font: Arxiu de les Corts Valencianes.

Annex III

Iniciatives presentades per períodes de sessions1

1r. periode 2n. periode 3r. periode

Tramitació parlamentària

Sol·licituds de compareixença 8 158 86

Interpel·lacions 1 33 18

Mocions 0 5 6

Preguntes a respondre per escrit 255 3.006 1.489

Preguntes a respondre oralment davant una 
comissió

2 49 11

Preguntes a respondre oralment davant el Ple 1 171 124

Preguntes d'interès general al President del Consell 0 20 20

Proposicions de llei dels grups parlamentaris 0 5 1

Proposicions no de llei de tramitació ordinària en 
comissió

12 201 204

Proposicions no de llei de tramitació especial 
d'urgència

6 88 135

Poposicions no de llei de tramitació immediata 0 6 0

Propostes de creació de comissions 0 16 27

Sol·licituds de documentació 1.006 3.091 1.005

TOTAL 1.291 6.849 3.126

1r. període: 16 de maig de 2019 fins a 26 de juny de 2019.
2n. període: 2 de setembre de 2019 fins a 31 de desembre de 2019.2

3r. període: 3 de febrer de 2020 fins a 10 de maig de 2020.3

1 Font: Arxiu de les Corts Valencianes.
2 Estan incloses les iniciatives presentades des del 27 de juny de 2019.
3 Estan incloses les iniciatives des de l'1 de gener de 2020.
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1r. P 2n. P 3r. P

Preguntes orals comissió Formulades 2 49 11

Contestades 0 4 0

Contestades una vegada 
convertides en escrites

2 42 0

Decaigudes 0 1 0

Retirades 0 2 0

No admeses a tràmit 0 0 0

1r. P 2n. P 3r. P

Preguntes orals Ple Formulades 1 171 124

Contestades 1 53 23

Contestades una vegada 
convertides en escrites

0 0 0

Contestades en comissió 0 0 0

Decaigudes 0 0 0

No admeses a tràmit 0 1 1

Retirades 0 8 3

1r. P 2n. P 3r. P

Preguntes d'interès general Formulades 0 20 20

Contestades 0 20 15

1r. P 2n. P 3r. P

Proposicions  
no de llei urgents

Formulades 6 77 123

Aprovades 0 8 4

Retirades 0 8 1

Criteri contrari de la J. S. 0 0 0

Decaigudes 0 0 0

No admeses a tràmit 0 0 0

No preses en consideració 1 3 3

Convertides 0 1 0
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1r. P 2n. P 3r. P

Proposicions  
no de llei ordinàries

Formulades 12 189 195

Aprovades 2 45 3

Retirades 0 14 5

Criteri contrari de la J. S. 0 0 0

Decaigudes 0 0 0

No admeses a tràmit 0 0 0

No preses en consideració 6 14 1

1r. P 2n. P 3r. P

Proposicions  
no de llei immediates

Formulades 0 1 0

Aprovades 0 1 0

1r. P 2n. P 3r. P

Proposta de creació  
de comissions  
o subcomissions

Formulades 0 16 18

Aprovades 0 1 3

Retirades 0 2 1

Rebutjades 0 3 0

1r. període: 16 de maig de 2019 fins a 26 de juny de 2019.
2n. període: 2 de setembre de 2019 fins a 31 de desembre de 2019.2

3r. període: 3 de febrer de 2020 fins a 10 de maig de 2020.3
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Annex II

Iniciatives presentades per grup parlamentari (16/05/2019 a 10/05/2020)4

Tramitació parlamentària GP
SOC

GP
POP

GP  
CIUD

GP 
COMP

GP  
VOX CV

GP 
UNPOD

TOTAL

Sol·licituds de compareixença 13 117 64 17 26 15  252

Interpel·lacions  - 30  19  -  3  - 52

Mocions  -  6 4  -  1  - 11

Preguntes a respondre per escrit  932  517  2.341 137  770 53  4.750

Preguntes a respondre oralment 
davant una comissió
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al President del Consell

 -  8 8  8  8  8 40
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Propostes de creació  
de comissions

 5 10  12  6  4  6 43
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TOTAL 1.985  4.532  3.110 359 1.105  175  11.266

GP SOC: Grup Parlamentari Socialista
GP POP: Grup Parlamentari Popular
GP CIUD: Grup Parlamentari Ciudadanos
GP COMP: Grup Parlamentari Compromís
GP VOX CV: Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana
GP UNPOD: Grup Parlamentari Unides Podem

 

4 Font: Arxiu de les Corts Valencianes.
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Annex III

Iniciatives presentades per períodes de sessions5

1r. periode 2n. periode 3r. periode

Tramitació parlamentària

Sol·licituds de compareixença 8 158 86

Interpel·lacions 1 33 18

Mocions 0 5 6

Preguntes a respondre per escrit 255 3.006 1.489

Preguntes a respondre oralment davant una 
comissió

2 49 11

Preguntes a respondre oralment davant el Ple 1 171 124

Preguntes d'interès general al President del Consell 0 20 20

Proposicions de llei dels grups parlamentaris 0 5 1

Proposicions no de llei de tramitació ordinària en 
comissió

12 201 204

Proposicions no de llei de tramitació especial 
d'urgència

6 88 135

Poposicions no de llei de tramitació immediata 0 6 0

Propostes de creació de comissions 0 16 27

Sol·licituds de documentació 1.006 3.091 1.005

TOTAL 1.291 6.849 3.126

1r. període: 16 de maig de 2019 fins a 26 de juny de 2019.
2n. període: 2 de setembre de 2019 fins a 31 de desembre de 2019.6

3r. període: 3 de febrer de 2020 fins a 10 de maig de 2020.7

5 Font: Arxiu de les Corts Valencianes.






