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F. : vots a favor 

C.: vots en contra 

ABS.: abstencions 
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SESSIÓ 50 (04.04.2017) 

 

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

d'urgència sobre l'elaboració d'un informe de fiscalització de la gestió dels serveis 

d'abastiment d'aigua potable a domicili i de l'evacuació i tractament d'aigües 

residuals, presentada pel Grup Parlamentari  Compromís (RE número 55.441, BOC 

166) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 1. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes 

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

parlamentaris. 

 

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

d'urgència sobre l'impuls de la custòdia compartida en el cas de ruptura o no-

convivència dels progenitors, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 

49.647, BOC 160) 

 

 Votació: s'aprova per 57 vots a favor i 32 en contra. 

 

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

d'urgència sobre el tabaquisme, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE 

número 44.290, BOC 144) 

 

 Votació: s'aprova per 77 vots a favor i 1 abstenció. 

 

Punt 5. Preguntes orals en el Ple. 

 

Punt 6. Interpel·lació a la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural sobre la política general de la conselleria en relació amb els 

sectors de la fruita seca i de l'oli a la província de Castelló, que formula el diputat 

Vicente Casanova Claramonte, del Grup Parlamentari Popular (RE número 27.896, 

BOC 90) 

 

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

política general del Consell amb relació a la manipulació de medicaments perillosos 

fora de les unitats de farmàcia, que formulen la portaveu adjunta Fabiola Meco 

Tébar i el diputat Daniel Geffner Sclarsky, del Grup Parlamentari Podemos-Podem 

(RE número 54.521, BOC 164) 

 

Punt 9. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la promoció del voluntariat en les empreses, presentada pel Grup 

Parlamentari Ciudadanos (RE número 43.761, BOC 144) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 10. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la investigació dels crims contra la humanitat comesos per la 

dictadura franquista, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE 

número 45.807, amb correcció d'errades RE 46.096, BOC 151) 
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 Votació: s'aprova per 50 vots a favor, 27 en contra i 13 abstencions. 

 

Punt 11. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 

14/2010, de 2 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats 

recreatives i establiments públics, presentada pels grups parlamentaris Compromís 

i Podemos-Podem (RE número 38.648, BOC 142). Criteri del Consell (RE número  

50.490, BOC 158) 

 

 Votació: s'aprova per 59 vots a favor i 28 en contra. 
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F. : vots a favor 

C.: vots en contra 

ABS.: abstencions 
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SESSIÓ 51 (26.04.2017) 

 

Punt 1. Jurament o promesa d'una nova diputada de les Corts. 

 

Punt 2. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes 

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

parlamentaris. 

 

Punt 3. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Coordinació, Organització i 

Règim de les Institucions de la Generalitat sobre la Proposició de llei per la qual es 

regula la iniciativa legislativa popular davant les Corts (BOC 170) 

 

 Votació de les esmenes tècniques. 

 

 Votació de les esmenes transaccionals. 

 

 Votació de les esmenes del G.P. Popular. 

 

 Votació de les esmenes del G.P. Ciudadanos. 

 

 Votació de l'articulat. 

 

 Votació de les disposicions addicionals, transitòria, derogatòria i finals. 

 

 Votació de l'exposició de motius com a preàmbul de la llei. 

 

 Votació de totalitat: s'aprova per 49 vots a favor i 43 en contra. 

 

Punt 4. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 

10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE 

número 51.682, BOC 163). Criteri del Consell (RE número 58.796, BOC 171) 

 

 Votació: s'aprova per 56 vots a favor i 30 en contra. 

 

Punt 5. Proposta de creació d'una comissió especial d'estudi sobre la prevenció i 

l'actuació precoç en els casos d'assetjaments en l'àmbit educatiu de la Comunitat 

Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 58.115, BOC 

171) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 6. Preguntes orals en el Ple. 

 

Punt 7. Interpel·lació al Consell sobre la política general respecte a la implantació 

de la jornada contínua a la Comunitat Valenciana, que formula la diputada Beatriz 

Gascó Enríquez, del Grup Parlamentari Popular (RE número 47.059, BOC 150) 

 

Punt 8. Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball sobre les mesures que posarà en funcionament la conselleria per a 

l'impuls dels vehicles amb energies alternatives (VEA), en particular el vehicle 

elèctric (VE), com també per a superar les barreres a la introducció d'aquests a la 
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Comunitat Valenciana amb la finalitat de fomentar una mobilitat sostenible, real i 

efectiva, que formula el diputat Domingo Rojo Sánchez, del Grup Parlamentari 

Ciudadanos (RE número 56.158, BOC 166) 

 

Punt 9. Interpel·lació al Consell sobre les mesures que està adoptant per a afrontar 

el canvi climàtic a la Comunitat Valenciana, que formula el diputat Antonio Estañ 

García, del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 58.755, BOC 171) 
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