CALENDARI PARLAMENTARI
Setmana del 19 al 23 de novembre de 2007
DIA

HORA

REUNIÓ

SALA

19

10.30

PLE (Debat de totalitat del projecte de llei de pressupostos)

19

16.30

COMISSIÓ D’EDUCACIÓ I CULTURA (convocada inicialment
per al dia 15)

20

10.30

PLE (Debat de totalitat del projecte de llei d’acompanyament)

21

11.00

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ, ORGANITZACIÓ I RÈGIM
DE LES INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT (continuació)

A

22

16.30

COMISSIÓ DE CONTROL DE L’ACTUACIÓ DE RTVV

A

A

LES CORTS VALENCIANES CELEBRAN PLENO
ORDINARIO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE
Valencia (16.11.07). Les Corts Valencianes celebran Pleno
ordinario el próximo lunes día 19 de noviembre a partir de las 10:30
horas, bajo la presidencia de Milagrosa Martínez.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES

De acuerdo con los artículos 42 y 65.2 del RC, se convoca a las
ilustres señoras diputadas y a los ilustres señores diputados miembros
de la Comisión de Educación y Cultura, a la sesión de la comisión que se
iniciará el próximo día 15 de noviembre de 2007, a las 16.30 horas, en el
Palau de Les Corts, con el orden del día siguiente:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.
2. Pregunta número 3/07 con solicitud de respuesta oral en la
comisión de Educación y Cultura, formulada por el diputado Josep
Mª. Pañella Alcàcer, del Grupo Parlamentario Esquerra UnidaBloc-Verds-IR: Compromís, de acuerdo con el artículo 156 del RC,
a la consellera de Cultura y Deporte sobre el Proyecto del Campus
de las Artes Escénicas de Sagunto, (RE núm. 2311, BOC núm.
11).
Pregunta número 13/07 con solicitud de respuesta oral en la
comisión de Educación y Cultura, formulada por el diputado Lluís
Torró i Gil, del Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR:
Compromís, al conseller de Educación sobre la Escuela Oficial de
Idiomas de Alcoy, (RE núm. 2950, BOC núm. 16).
Pregunta número 23/07 con solicitud de respuesta oral en la
comisión de Educación y Cultura, formulada por la diputada Ana
Noguera Montagud Josep Mª. Pañella Alcàcer, del Grupo
Parlamentario Socialista, a la consellera de Cultura y Deporte
sobre el exdirector del Museo del Siglo XXI, (RE núm. 3225, BOC
núm. 16).
Pregunta número 24/07 con solicitud de respuesta oral en la
comisión de Educación y Cultura, formulada por la diputada Ana
Noguera Montagud del Grupo Parlamentario Socialista, a la
consellera de Cultura y Deporte sobre el exdirector del Museo del
Siglo XXI, (RE núm. 3226, BOC núm. 16).

Pregunta número 25/07 con solicitud de respuesta oral en la
comisión de Educación y Cultura, formulada por la diputada Ana
Noguera Montagud del Grupo Parlamentario Socialista, a la
consellera de Cultura y Deporte sobre el exdirector del Museo del
Siglo XXI, (RE núm. 3227, BOC núm. 16).
Pregunta número 26/07 con solicitud de respuesta oral en la
comisión de Educación y Cultura, formulada por la diputada Ana
Noguera Montagud del Grupo Parlamentario Socialista, a la
consellera de Cultura y Deporte sobre el exdirector del Museo del
Siglo XXI, (RE núm. 3228, BOC núm. 16).

3. Comparecencia del conseller de Educación para explicar los
motivos por los que la religión gana terreno lectivo en detrimento
de otras materias, solicitada por el GP Esquerra Unida-Bloc-VerdsIR: Comprimís (RE núm. 1.008).

Palau de Les Corts,
Valencia, 6 de noviembre de 2007

El Vicepresidente primero
JOSÉ CHOLBI DIEGO

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS

D’acord amb els articles 42 y 65.2 del RC, es convoca les il·lustres
senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la
Comissió d’Educació i Cultura, a la sessió de la comissió que s’iniciarà el
proper dia 15 de novembre de 2007, a les 16.30 hores, al Palau de Les
Corts, amb l’ordre del dia següent:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Pregunta número 3/07 amb sol·licitut de resposta oral en la
comissió d’Educació i Cultura, formulada pel diputat Josep Mª.
Pañella Alcàcer, del Grup Parlamentari Esquerra Unida-BlocVerds-IR: Compromís, d’acord amb l’article 156 del RC, a la
consellera de Cultura i Deport sobre el projecte del Campus de les
Arts Escèniques de Sagunt (RE núm. 2322, BOC núm. 11).
Pregunta número 13/07 amb sol·licitut de resposta oral en la
comissió d’Educació i Cultura, formulada pel diputat Lluís Torró i
Gil, del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR:
Compromís, al conseller d’Educació sobre l’Escola Oficial
d’Idiomes d’Alcoi (RE núm. 2950, BOC núm. 16).
Pregunta número 23/07 amb sol·licitut de resposta oral en la
comissió d’Educació i Cultura, formulada per la diputada Ana
Noguera Montagud, del Grup Parlamentari Socialista, a la
consellera de Cultura i Deport sobre el exdirector del Museu Segle
XXI (RE núm. 3225, BOC núm. 16).
Pregunta número 24/07 amb sol·licitut de resposta oral en la
comissió d’Educació i Cultura, formulada per la diputada Ana
Noguera Montagud, del Grup Parlamentari Socialista, a la
consellera de Cultura i Deport sobre el exdirector del Museu Segle
XXI (RE núm. 3226, BOC núm. 16).

Pregunta número 25/07 amb sol·licitut de resposta oral en la
comissió d’Educació i Cultura, formulada per la diputada Ana
Noguera Montagud, del Grup Parlamentari Socialista, a la
consellera de Cultura i Deport sobre el exdirector del Museu Segle
XXI (RE núm. 3227, BOC núm. 16).

Pregunta número 26/07 amb sol·licitut de resposta oral en la
comissió d’Educació i Cultura, formulada per la diputada Ana
Noguera Montagud, del Grup Parlamentari Socialista, a la
consellera de Cultura i Deport sobre el exdirector del Museu Segle
XXI (RE núm. 3228, BOC núm. 16).
3. Compareixença del conseller d'Educació per a explicar els motius
pels quals la religió guanya terreny lectiu en detriment d'unes altres
matèries, presentada pel GP Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR:
Compromís (RE núm. 1.008).

Palau de Les Corts,
València, 6 de novembre de 2007

El Vicepresident primer
JOSÉ CHOLBI DIEGO

LES CORTS VALENCIANES CELEBRAN PLENO
ORDINARIO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE
Valencia (16.11.07). Les Corts Valencianes celebran Pleno
ordinario el próximo martes día 20 de noviembre a partir de las 10:30
horas, bajo la presidencia de Milagrosa Martínez.

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS
D'acord amb els articles 55.1 i 65.1 del RC, es convoca les il·lustres
senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del
ple de Les Corts, que s'iniciarà el pròxim dia 20 de novembre, a les 10.30 h,
al Palau de Les Corts. L'ordre del dia serà el següent:
PUNT ÚNIC. Debat de totalitat del projecte de llei de mesures
fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la
Generalitat. Esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari
Socialista (RE n. 4671, BOC n. 27) i pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís (RE n. 4696, BOC n. 27).

Palau de Les Corts
València, 16 de novembre de 2007

La presidenta
MARÍA MILAGROSA MARTÍNEZ NAVARRO

PRESIDENCIA DE LES CORTS

De acuerdo con los artículos 55.1 y 65.1 del RC, se convoca a las
ilustres señoras diputadas y a los ilustres señores diputados a la sesión
ordinaria del pleno de Les Corts, que se iniciará el próximo día 20 de
noviembre, a las 10.30 h, al Palau de Les Corts, con el siguiente orden del día:
PUNTO ÚNICO. Debate de totalidad del proyecto de ley de medidas
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la
Generalitat. Enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista (RE 4671, BOC n. 27) i por el Grupo Parlamentario Esquerra
Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís (RE n. 4696, BOC n. 27).

Palau de Les Corts
Valencia, 16 de noviembre de 2007

La presidenta
MARÍA MILAGROSA MARTÍNEZ NAVARRO

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ, ORGANITZACIÓ
INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT

I

RÈGIM

DE

LES

La Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la
Generalitat, convocada per al dia 7 de novembre de 2007, continuarà el pròxim
dia 21 de novembre, a les 11.00 h, amb els punts pendents següents:

4. Pregunta 11/07, al Consell, sobre la lliure circulació de les emissions de
televisió, presentada per la diputada Glòria Marcos i Martí, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís (RE núm. 2383,
BOC núm. 13).
5. Presa en consideració de la proposició no de llei sobre el traspàs a la
Generalitat de la propietat i titularitat del monument nacional del castell de
Sagunt, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR:
Compromís (RE núm. 2175, BOC núm. 17).
6. Presa en consideració de la proposició no de llei sobre la recuperació del
record de les persones que van patir injustícies per causa de la guerra
civil, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR:
Compromís (RE núm. 2412, BOC núm. 17).
7. Presa en consideració de la proposició no de llei sobre la regularització
dels mecanismes de salvaguarda dels refugis, edificis militars i la resta de
deixalles de la República i la Guerra Civil, presentada pel Grup
Parlamentari Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís (RE núm. 2822,
BOC núm. 18).

COMISIÓN DE COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN DE LAS
INSTITUCIONES DE LA GENERALITAT
La Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las
Instituciones de la Generalitat, convocada el día 7 de noviembre de 2007,
continuará el próximo día 21 de noviembre, a las 11.00 h, con los siguientes
puntos pendientes:

4. Pregunta 11/07, al Consell, sobre la libre circulación de las emisiones de
televisión, presentada por la diputada Glòria Marcos i Martí, del Grupo
Parlamentarios Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR:Compromís (RE n. 2383,
BOC núm. 13)
5. Toma en consideración de la proposición no de ley sobre el traspaso a la
Generalitat de la propiedad y titularidad del monumento nacional del
castillo de Sagunt, presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra
Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís (RE núm. 2175 BOC núm. 17).
6. Toma en consideración de la proposición no de ley sobre la recuperación
del recuerdo de las personas que padecieron injusticias por causa de la
guerra civil, presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida-BlocVerds-IR: Compromís (RE núm. 2412 BOC núm. 17).
7. Toma en consideración de la proposición no de ley sobre la
regularización de los mecanismos de salvaguarda de los refugios,
edificios militares y los restos de la República y la Guerra Civil,
presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR:
Compromís (RE núm. 2822 BOC núm. 18).

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS
D’acord amb els articles 42 i 65.2 del RC, es convoca les il·lustres
senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de
control de l’actuació de Radiotelevisió Valenciana a la sessió de la comissió que
s’iniciarà el proper dia 22 de novembre de 2007, a les 16,30 hores, al Palau de
Les Corts, amb l’ordre del dia següent:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Compareixença del Director General de RTVV per a explicar les línies
d’actuació de l’ens públic en aquesta nova etapa: programació, política de
personal, possibles nous nomenaments de càrrecs directius, sol·licitada pel
Grup Parlamentari Socialista, (RE núm. 2809).
3. Compareixença del Director General de RTVV per a informar sobre la
supressió del progarma Solidaris, sol·licitada pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Comprimís, (RE núm. 2824).
4. Compareixença del Director General de RTVV per a informar sobre les
modificacions de la plantilla de l’ens i la seua vinculació amb el model de
RTVV, sol·licitada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR:
Comprimís, (RE núm. 2825).
5. Presa en consideració de la proposició no de llei sobre la retrasmissió en
directe dels campionats i torneigs de pilota valenciana, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, (RE núm. 2470, BOC núm. 18).

Palau de Les Corts,
València, 13 de novembre de 2007

La presidenta
MARIA MILAGROSA MARTÍNEZ NAVARRO

PRESIDENCIA DE LES CORTS
De acuerdo con los artículos 42 y 65.2 del RC, se convoca a las ilustres
señoras diputadas y a los ilustres señores diputados miembros de la Comisión
de control de la actuación de Radiotelevisión Valenciana a la sesión de la
comisión que se iniciará el próximo día 22 de noviembre de 2007, a las 16,30
horas, en el Palau de Les Corts, con el orden del día siguiente:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.
2. Comparecencia del Director General de RTVV para explicar las líneas
de actuación del ente público en esta nueva etapa: programación,
política de personal, posibles nuevos nombramientos de cargos
directivos, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista (RE núm.
2809).
3. Comparecencia del Director General de RTVV para informar sobre la
supresión del programa Solidaris, solicitada por el Grupo Parlamentario
Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís (RE núm. 2824).
4. Comparecencia del Director General de RTVV para informar sobre las
modificaciones de la plantilla del ente y su vinculación con el modelo de
RTVV, solicitada por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida-BlocVerds-IR: Compromís (RE núm. 2825).
5. Toma en consideración de la proposición no de ley sobre la
retrasmisión en directo de los campeonatos y torneos de pelota
valenciana, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, (RE
núm. 2470, BCO núm. 18).

Palau de Les Corts,
València, 13 de noviembre de 2007

La presidenta
MARÍA MILAGROSA MARTÍNEZ NAVARRO

