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RESOLUCIÓ 280/X del Ple de les Corts Valencianes,
sobre la validació del Decret llei 3/2021, de 12 de febrer,
del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d’artesania per a paliar els efectes de la crisi derivada de la
pandèmia de la Covid-19, aprovada en la sessió de l’11 de
març de 2021. [2021/2693]

RESOLUCIÓN 280/X del Pleno de las Corts Valencianes,
sobre la convalidación del Decreto Ley 3/2021, de 12 de
febrero, del Consell, de medidas extraordinarias en materia de artesanía para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19, aprobada en la sesión
del 11 de marzo de 2021. [2021/2693]

El Ple de les Corts Valencianes, en la reunió realitzada el dia 11 de
març de 2021, una vegada debatut, d’acord amb l’article 141 de l’RCV,
el Decret llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d’artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada
de la pandèmia de la Covid-19, ha adoptat la resolució següent, que,
d’acord amb l’article 141.3.5è. de l’RCV, també ha de ser publicada en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El Pleno de las Corts Valencianes, en la reunión realizada el día 11
de marzo de 2021, una vez debatido, de acuerdo con el artículo 141 del
RCV, el Decreto Ley 3/2021, de 12 de febrero, del Consell, de medidas
extraordinarias en materia de artesanía para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19, ha adoptado la resolución
siguiente, que, de acuerdo con el artículo 141.3.5.º del RCV, también
debe ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Resolució
El Ple de les Corts Valencianes, d’acord amb el que estableixen
els articles 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana,
18.d) i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article
141 de l’RCV, ha acordat validar el Decret llei 3/2021, de 12 de febrer,
del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d’artesania per a
pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19.

Resolución
El Pleno de las Corts Valencianes, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 44.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, 18.d) y 58 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y el
artículo 141 del RCV, ha acordado convalidar el Decreto Ley 3/2021,
de 12 de febrero, del Consell, de medidas extraordinarias en materia de
artesanía para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia de
la Covid-19.
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