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F. : vots a favor 

C.: vots en contra 

ABS.: abstencions 
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SESSIÓ 20 (13.01.2016) 

 

 

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

d'urgència sobre la dignificació i la millora de la funció pública valenciana, 

presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 8.485, BOC 47). 

 

 Votació de la Proposta de Resolució de la Proposició no de llei: F.31 C.60 

ABS.0 

 

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

d'urgència sobre el corredor mediterrani, presentada pel Grup Parlamentari 

Socialista (RE núm. 8.466, BOC 47). 

 

 Votació: Aprovació per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre l'auditoria de la gestió de la inspecció tècnica de vehicles, 

presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 4.874, BOC 35). 

 

 Votació: F. 79 C. 0 ABS. 12. 

 

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

d'urgència sobre la prevenció i l'actuació precoç en casos d'assetjament als centres 

educatius de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari 

Ciudadanos (RE núm. 8.052, BOC 47). 

 

 Votació: F. 90 ABS.0 C.1. 

 

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

d'urgència sobre l'incompliment del pla d'igualtat de ferrocarrils de la Generalitat 

Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 8.194, 

BOC 47). 

 

 Votació: F. 60 C. 0 ABS. 31. 

 

Punt 6. Preguntes 242, 244, 261 (BOC 47), 256, 258, 260 (BOC 47), 235 (BOC 44), 

226 (BOC 41), 68 (BOC 20), 206, 210 (BOC 35), 221 (BOC 37), 248, 249, 257 

(BOC 47). 

 

Punt 7. Interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública sobre la 

política general de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública sobre 

nomenaments en les diferents àrees de salut, que formula el diputat José Juan 

Zaplana López, del Grup Parlamentari Popular (RE núm. 8.385, BOC 47). 

 

Punt 8. Interpel·lació a la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques 

Inclusives sobre la política general del Consell amb relació a l'accessibilitat, de 

persones amb diversitat funcional, dels aparells dels centres hospitalaris i 

ambulatoris de la Comunitat Valenciana, en concret, els utilitzats en les proves i les 

exploracions ginecològiques, les proves de càncer de mama i els tractaments 
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odontològics, que formula el diputat Alberto García Salvador, del Grup Parlamentari 

Ciudadanos (RE núm. 5.695, BOC 37). 

 

Punt 9. Interpel·lació al conseller d'Hisenda i Model Econòmic sobre la política 

general de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic pel que fa al col·lectiu 

d'autònoms i autònomes en el Programa operatiu del FSF de la Comunitat 

Valenciana, a quant ascendeix el pressupost per a aquest col·lectiu, quins òrgans 

directius de la Generalitat estan implicats i quines seran les actuacions a realitzar, 

que formula el síndic del Grup Parlamentari Podemos-Podem, Antonio Montiel 

Márquez (RE núm. 3.858, BOC 24). 

 

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

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

parlamentaris. 

 

Punt 11. Presa en consideració de la Proposició de llei sobre la derogació de la Llei 

6/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de reconeixement, protecció i promoció de 

les senyes d'identitat del poble valencià, presentada pels grups parlamentaris 

Socialista, Compromís i Podemos-Podem (RE núm. 3.862, BOC 30). Criteri del 

Consell (RE núm. 5.809, BOC 41). Punt 12. Proposta de tramitació, si escau, pel 

procediment de lectura única previst en l'article 135 del RC de la Proposició de llei 

sobre la derogació de la Llei 6/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de 

reconeixement, protecció i promoció de les senyes d'identitat del poble valencià, 

presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Podemos-Podem (BOC 

47). Punt 13. Debat i aprovació, si escau, pel procediment de lectura única, de la 

Presa en consideració de la Proposició de llei sobre la derogació de la Llei 6/2015, 

de 2  d'abril, de la Generalitat, de reconeixement, protecció i promoció de les 

senyes d'identitat del poble valencià, presentada pels grups parlamentaris 

Socialista, Compromís i Podemos-Podem (RE núm. 3.862, BOC 30). 

 

 Votació de la presa en consideració dels punts 11, 12 i 13: F. 64. C. 30. 

ABS. 0. 

 

 Votació del procediment de lectura única: F. 53 C. 41 ABS. 0. 

 

 Votació a la totalitat de la proposició de llei: F.58 C.31 ABS.6 

 

Punt 14. Proposta de creació d'una Comissió especial d'estudi sobre la situació del 

sector ramader i els seus productes, la viabilitat dels escorxadors públics existents, 

les polítiques públiques i de finançament d'aquests, presentada pel Grup 

Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 5.615, BOC 45). 

 

 Votació de la proposta de creació d'una Comisió Especial d'estudi: F.61 C.0 

ABS.29 

 

Punt 15. Proposta de creació d'una comissió especial d'investigació sobre la 

vinculació existent entre el president de la Generalitat o càrrecs públics amb la 

mercantil Carns de Morella SL, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 

5.619, BOC 38). 

 

 Votació de la proposta de creació d'una Comisió Especial d'estudi: F.44 C.50 

ABS.0 

 


