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SESSIÓ 25 (13.04.2016) 
 

Punt 1. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la constitució d'un marc de consens per a protegir les 

denominacions d'origen vitivinícoles a la Comunitat Valenciana, presentada pel 

Grup Parlamentari Socialista (RE número 9.443, BOC número 51). 

 

 Votació del text inicial amb la incorporació de l'esmena transaccional signada 

per tots els grups parlamentaris relativa al primer punt: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 2. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la retirada dels recursos d'inconstitucionalitat plantejats per l'Estat 

espanyol contra les lleis de desplegament del dret civil foral valencià, presentada 

pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 17.701, BOC número 66). 

 

 Votació del text inicial amb la incorporació de l'esmena addicional 

presentada pel GP Popular: s'aprova per 68 vots a favor, 13 en contra i 12 

abastencions. 

 

Punt 3. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la formació policial en matèria de terrorisme yihadista, presentada 

pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 19.396, BOC número 67). 

 

 Votació de l'esmena transaccional signada per tots el GP: s'aprova per 86 

vots a favor, una abstenció i un vot nul. 

 

Punt 4. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre les ressonàncies magnètiques (RM), presentada pel Grup 

Parlamentari Podemos-Podem (RE número 20.505, BOC número 67). 

 

 Votació del la proposició no de llei de tramitació d'urgencia: s'aprova per 52 

vots a favor, 29 en contra i 13 abstencions. 

 

Punt 5. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la millora de les condicions de treball i la qualitat de vida de les 

persones treballadores autònomes, presentada pels grups parlamentaris Popular, 

Socialista, Compromís, Ciudadanos y Podemos-Podem (RE número 18.549, BOC 

número 66). 

 

 Votació de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència: s'aprova 

per unanimitat. 

 

Punt 6. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació immediata 

sobre la declaració com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO del Parc Natural de 

l'Albufera, presentada per tots els grups parlamentaris (RE número 21.960). 

 

 Votació de la Proposició no de llei de tramitació immediata: S'aprova per 89 

vots a favor i un nul. 

 

Punt 7. Preguntes 347 (BOC número 56), 414 (BOC número 67), 401 (BOC número 

66), 410 (BOC número 67), 358 (BOC número 58), 399 (BOC número 66), 413, 

419, 422 (BOC número 67), 225 (BOC número 37), 398 (BOC número 66), 369 
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(BOC número 61), 383 (BOC número 64), 404 (BOC número 66), 371 (BOC 

número 61). 

 

Punt 8. Interpel·lació a la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 

Territori sobre la política general de la conselleria en relació a fomentar i possibilitar 

lloguers socials, que formula la diputada Elisa Díaz González, del Grup Parlamentari 

Popular (RE número 2.300, BOC número 16). 

 

Punt 9. Interpel·lació al Consell sobre les mesures que ha posat en marxa el Consell 

per a afavorir el sector ceràmic, que formula el diputat Alberto García Salvador, del 

Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 17.267, BOC número 61). 

 

Punt 10. Interpel·lació al Consell sobre la política general del Consell en relació a la 

potenciació de les escoles d'idiomes i la inversió de recursos públics, que formula el 

diputat Marc Pallarès Piquer, del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 

11.923, BOC número 53). 

 

Punt 11. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes 

d'interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups 

parlamentaris. 

 

Punt 12. Validació o derogació del Decret llei 1/2016, de 26 de febrer, de 

modificació del Decret llei 1/2015, de 27 de febrer, del Consell, d'horaris comercials 

de la Comunitat Valenciana (RE número 17.297, DOCV número 7.731). 

 

 Votació sobre la validació o derogació del decret llei: es valida per 61 vots a 

favor i 29 en contra. 

 

 Votació sobre la tramitació del text: es comunica al Consell la validació del 

decret llei per 30 vots a favor, 60 en contra i 1 nul. 

 

Punt 13. Debat i votació del Dictamen de la Comissió de Coordinació, Organització i 

Règim de les Institucions de la Generalitat sobre la Proposició de llei 

d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no 

electes, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (BOC número 67). 

 

Punt 14. Debat i votació del Dictamen de la Comissió de Justícia, Governació i 

Administració Local sobre la Proposició de llei de modificació de l'article 139 de la 

Llei 8/2010 de règim local de la Comunitat Valenciana, per a garantir el dret a 

assistir i gravar els plens municipals, presentada pel Grup Parlamentari Compromís 

(BOC número 67). 

 

 Votació de l'article únic, la disposició derogatòria, la disposició final i el 

preàmbul: s'aprova per unanimitat. 

 

 Votació de la totalitat de la llei: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 15. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre el ràpid alliberament dels presos polítics en la República 

Bolivariana de Veneçuela, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 

14.797, BOC número 62) 

 



 
Votacions IX Leg. (abril 2016) 

 

F. : vots a favor 

C.: vots en contra 

ABS.: abstencions 

  
Pàgina 3 

 Votació del text inicial amb la incorporació d'una esmena amb correcció 

d'errades presentada pel GP Ciudadanos: es rebutja per 44 vots a favor, 47 en 

contra i 1 vot nul. 
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SESSIÓ 26 (27.04.2016) 
 

Punt 1. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia, Pressupostos i 

Hisenda sobre l'Informe de Fiscalització del Compte General de la Generalitat 

corresponent a l'exercici de 2014 (BOC número 71) 

 

 Votació del del dictamen amb l'esmena transaccional d'adicció: aprovat per 

80 vots a favor i 1 nul. 

 

Punt 2. Moció subsegüent a la Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball sobre les línies generals del seu departament 

en matèria de turisme, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 

18.924, BOC número 66) 

 

 Votació de la moció subsegüent: es rebutja per 25 a favor, 48 en contra i 13 

abstencions. 

 

Punt 3. Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball sobre la política general del Consell respecte al 

desenvolupament i la implementació de programes destinats a la creació i la 

utilització de formes de producció energètica alternatives per al sector industrial, 

presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 19.221, BOC 

número 66). 

 

 Votació de la proposta transaccional: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 4. Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera d'Habitatge, Obres 

Públiques i Vertebració del Territori sobre la política general de la conselleria en 

relació a fomentar i possibilitar lloguers socials, presentada pel Grup Parlamentari 

Popular (RE número 22.372, BOC número 71). 

 

 Votació del text inicial amb la incorporació de l'esmena presentada pel GP 

Ciudadanos: es rebutja per 39 vots a favor i 49 en contra. 

 

Punt 5. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia, Pressupostos i 

Hisenda sobre la Proposició de llei de comptes oberts per a la Generalitat 

Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (BOC número 69). 

 

 Votació de l'esmena número 18 presentada pel GP Popular: es rebutja per 

38 vots a favor i 48 en contra. 

 

 Votació de l'esmena número 20 presentada pel GP Popular: es rebutja per 

24 vots a favor i 61 en contra. 

 

 Votació de l'esmena número 26 presentada pel GP Popular: es rebutja per 

38 vots a favor i 48 en contra. 

 

 Votació de l'articulat: s'aprova per 60 vots a favor i 25 en contra. 

 

 Votació de totalitat: s'aprova per 60 vots a favor i 25 en contra. 
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Punt 6. Preguntes número 86 (BOC número 22), 338 (BOC número 56), 370 (BOC 

número 61), 405 (BOC número 66), 415 (BOC número 67), 431 (BOC número 71), 

41 (BOC número 20), 424 (BOC número 67), 160, 178 (BOC número 31), 408 

(BOC número 67), 124 (BOC número 24), 442 (BOC número 71), 289 (BOC 

número  52), 378 (BOC número 64). 

 

Punt 7. Interpel·lació a la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques 

Inclusives sobre la política general de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i 

Polítiques Inclusives sobre l'aplicació de fórmules en col·laboració amb les 

administracions locals a fi que els impagaments de serveis bàsics de les famílies en 

situació de pobresa extrema no comporten la retirada del servei de llum, aigua i 

gas, que formula la diputada senyora María José Catalá Verdet, del Grup 

Parlamentari Popular (RE número 2.757, BOC número 21). 

 

Punt 8. Interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública sobre les 

mesures que pensa dur a terme la conselleria en relació amb l'actual situació de la 

pediatria en els departaments de salut de la província de València, que formula el 

diputat senyor Juan Ginés Córdoba Cortijo, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE 

número 21.807, BOC número 69). 

 

Punt 9. Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball sobre la política general del Consell pel que fa a les actuacions 

pròpies dirigides tant a l'assessorament, la promoció i l'ajuda a la 

internacionalització de les empreses valencianes, com a la captació d'inversió 

estrangera per al nostre territori, amb especial esment a l'estat actual i els 

projectes de futur per a la recuperació de les infraestructures i els instruments, a 

nivell internacional, de suport a la internacionalització i la implantació de les nostres 

empreses a l'exterior, que formula el diputat senyor José Francisco Almería 

Serrano, del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 20.585, BOC número 

69). 

 

Punt 10. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes 

d'interés general per a la Comunitat Valenciana formulades pels grups 

parlamentaris (RE número 22.990, 22.989, 22.992 i 22.991). 

 

Punt 11. Presa en consideració de la Proposició de llei reguladora de l'Institut 

Valencià d'Investigacions Agroalimentàries, presentada pel Grup Parlamentari 

Popular (RE número 12.268, BOC número 53). Criteri del Consell (RE número 

17.426, BOC número 65). 

 

 Votació del text inicial: es rebutja per 44 vots a favor i 49 en contra. 

 

Punt 13. Presa en consideració de la 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, presentada pel Grup Parlamentari 

Podemos-Podem (RE número 17.232, BOC número 64). Criteri del Consell (RE 

número 0.833, BOC número 68) 

 

 Votació: s'aprova per 61 vots a favor, 29 en contra i 1 nul. 

 

 
 


