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SESSIÓ 67 Extraordinari (24.1.2018) 

 

 

Punt 1. Validació o derogació del Decret llei 6/2017, d'1 de desembre de 2017, del 

Consell, per a la constitució de dos fons sense personalitat jurídica per a la gestió 

dels instruments financers dels programes operatius FEDER i FSE de la Comunitat 

Valenciana 2014-2020 (RE núm. 86.793, DOGV 8190) 

 

 Votació: es valida el decret llei. 

 

Punt 2. Validació o derogació del Decret llei 7/2017, de 29 de desembre, del 

Consell, pel qual s'habiliten els procediments i autoritzacions necessàries per a la 

subrogació de la titularitat del deute financer de la Fira Mostra Internacional de 

València i de la Institució Firal Alacantina, i del seu procés de reestructuració (RE 

núm. 90.009, DOGV 8212) 

 

 Votació: es valida el decret llei. 

 

Punt 3. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Educació i Cultura sobre el 

Projecte de llei, de la Generalitat, reguladora de l'Institut Valencià d'Art Modern 

(IVAM) (BOC 237) 

 

 Votació esmenes transaccionals. 

 

 Votació esmena del G.P. Ciudadanos. 

 

 Votació esmenes del G.P. Popular. 

 

 Votació articles. 

 

 Votació disposicions. 

 

 Votació exposició de motius com a preàmbul de la llei. 

 

 Votació de totalitat: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 4. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de seguretat 

ferroviària (RE número 77.971, BOC 217). Esmena a la totalitat presentada pel 

Grup Parlamentari Popular (RE número 89.484, BOC 241) 

 

 Votació esmena a la totalitat del G.P. Popular: es rebutja per 27 vots a favor 

i 57 en contra. 

 

Punt 5. Moció subsegüent a la Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i 

consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la política general del Consell en 

relació amb els treballs duts a terme per al desplegament reglamentari de la Llei 

3/2017, Popular (RE núm. 89.819, BOC núm. 243) 

 

 Votació: es rebutjada per 54 vots en contra, 34 vots a favor i 0 abstencions. 

 

Punt 6. Moció subsegüent a la Interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i 

Salut Pública sobre la política general de la conselleria en matèria de personal en la 
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sanitat pública valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 

89. 

 

 Votació esmena transaccional: s'aprova per 87 vots a favor, 0 vots en contra 

y 0 abstencions. 

 

Punt 7. Moció subsegüent a la Interpel·lació a la consellera de Justícia, 

Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques sobre la 

política general de la conselleria en matèria de protecció de les víctimes de 

violència masclista, pres 

 

 Votació: s'aprova per 54 vots a favor, 0 vots en contra y 26 abstencions. 

 

Punt 8. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes 

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

parlamentaris. 

 

Punt 9. Validació o derogació del Decret llei 8/2017, de 29 de desembre, del 

Consell, de modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de 

comerç de la Comunitat Valenciana, en matèria de promoció de fires comercials 

oficials com a serve 

 

 Votació: s'aprova per 87 vots a favor. 

 

Punt 10. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de mancomunitats 

de la Comunitat Valenciana (RE núm. 63.575, BOC 188). Esmenes a la totalitat 

presentades pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 88.860, BOC 241) i pel Grup 

Parlamentari 

 

 Votació esmena a la totalitat: es rebutja. 

 

 Votació esmena a la totalitat: es rebutja. 

 

 Votació: es rebutja per 28 vots a favor, 60 en contra. 

 

 Votació proposició no de llei de tramitació immediata: s'aprova. 


