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SESSIÓ 91 (04.02.2015) 

 

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

d'urgència sobre el suport de les Corts a la prestació del servei públic d'educació a 

través del règim de concerts educatius, presentada pel Grup Parlamentari Popular 

(RE núm. 106.921, BOC 309) 

 

 Votació F.48 C.39 ABS.0 

 

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

d'urgència sobre el rebuig a la marginació que pateix la Comunitat Valenciana en 

les inversions del Govern de l'Estat des de l'any 2012, presentada pel Grup 

Parlamentari Socialista (RE núm. 92.356, BOC 276) 

 

 Votació inclosa l'esmena (RE núm. 107.465) F.38 C.48 ABS.0 

 

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

d'urgència sobre el rebuig a les negociacions que s'estan duent a terme per a 

aprovar el Tractat de Lliure Comerç entre Estats Units i la Unió Europea, presentada 

pel Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 98.976, BOC 286) 

 

 Votació F.9 C.49 ABS.29 

 

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

d'urgència sobre la declaració d'il·legítim del deute assumit per la Generalitat amb 

la compra de la mercantil privada  Valmor S.L., presentada pel Grup Parlamentari 

Esquerra Unida (RE núm. 106.640, BOC 309) 

 

 Votació F.39 C.48 ABS.0 

 

Punt 10. Interpel·lació al conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació sobre 

la política general de la conselleria en matèria de polítiques actives d'ocupació, i en 

especial, aquelles adreçades a la inserció laboral de les dones, que formula el 

diputat Jordi Serra Ferrer, del Grup Parlamentari Socialista (RE núm. 92.314, BOC 

267) 

 

Punt 11. Interpel·lació al Consell sobre la política general del Consell relativa al 

sector turístic, que  formula el diputat Fran Ferri i Fayos, del Grup Parlamentari 

Compromís (RE núm. 89.346, BOC 267) 

 

Punt 12. Interpel·lació al conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació sobre 

la política  general del Consell davant les conseqüències de l'aplicació de la 

declaració de zones de gran  afluència turística en el teixit comercial valencià, que 

formula la diputada Marga Sanz Alonso, del  Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE 

núm. 96.909, BOC 276) 

 

Punt 5. Proposta de creació d'una comissió especial d'investigació sobre la gestió en 

les ajudes  d'accés i rehabilitació d'habitatges que ha generat 240 milions de deute 

en 50.000 famílies i 37  milions corresponents a ajudes que complien els requisits 

establerts en les diferents ordres,  presentada pel Grup Parlamentari Compromís 

(RE núm. 104.784, amb correcció d'errades RE núm. 105.376, BOC 306) 

acumulada a Proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació per a 
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aclarir la gestió de les  ajudes d'accés i rehabilitació d'habitatges, presentada pel 

Grup Parlamentari Socialista (RE núm. 105.027, BOC 306) 

 

 Votació proposta (RE núm. 104.784) F.36 C.47 ABS.0 

 

 Votació proposta (RE núm. 105.027) F.35 C.47 ABS.0 

 

Punt 6. Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre el contingut de les 

clàusules  administratives particulars per a la contractació del servei de transport 

escolar de centres docents  públics de la Comunitat Valenciana (PCAP) i el plec de 

prescripcions tècniques particulars que  les acompanya (PPTP), presentada pel Grup 

Parlamentari Compromís (RE núm. 105.423, BOC 306) 

 

 Votació F.34 C.46 ABS.0 

 

Punt 7. Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre la gestió econòmica 

del Consorci  de l'Hospital General de València, presentada pel Grup Parlamentari 

Esquerra Unida (RE núm.  105.993, BOC 308) 

 

 Votació F.33 C.47 ABS.0 

 

Punt 8. Proposta de creació d'una comissió d'investigació que estudie tots els 

aspectes relacionats amb les irregularitats detectades en les contractacions i 

patrocinis del Palau de les  Arts, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE 

núm. 106.656, BOC 308) acumulada a Proposta de creació d'una comissió 

d'investigació sobre las irregularidades detectadas en el informe de la Intervención 

de la Generalitat en el Palau de les Arts, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra 

Unida (RE núm. 106.833, BOC 309) 

 

 Votació la proposta (RE núm. 106.656) F.32 C.46 ABS.0 

 

 Votació la proposta (RE núm. 106.833) F.32 C.46 ABS.0 
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SESSIÓ 92 (18.02.2015) 

 

Punt 1. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de transparència, 

bon govern i  participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (RE núm. 104.675, 

BOC 302). Esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari Socialista (RE 

núm. 107.202, BOC 315) i pel Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 107.993, 

BOC 315) 

 

 Votació esmena RE núm. 107.202 F.32 C.49 ABS.3 

 

 Votació esmena RE núm. 107.993 F.33 C.48 ABS.3 

 

Punt 2. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de cambres oficials 

de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana (RE núm. 

105.522, BOC 306) 

 

Punt 3. Elecció d'un membre del Consell Valencià de Cultura 

 

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

d'urgència sobre la gestió concertada en sanitat, presentada pel Grup Parlamentari 

Popular (RE núm. 91.922, BOC 274) 

 

 Votació F.48 C.38 ABS.0 

 

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

d'urgència sobre la  retirada de totes les plaques commemoratives, inaugurals o 

mencions honorífiques, en què figure  el nom de Rafael Blasco Castany, presentada 

pel Grup Parlamentari Socialista (RE núm. 103.379, BOC 299) 

 

 Votació F.38 C.48 ABS.0 

 

Punt 12. Interpel·lació pel procediment especial d'urgència al conseller d'Economia, 

Indústria,  Turisme i Ocupació sobre la política general de la conselleria quant a les 

directrius polítiques i  econòmiques de l'acord publicitat sobre el futur de Fira 

València, que formula el diputat Javier C. Macho Lorenzo, del Grup Parlamentari 

Socialista (RE núm. 105.554, BOC 305) 

 

Punt 13. Interpel·lació a la consellera d'Educació, Cultura i Esport sobre la política 

general de la  Conselleria en relació a la formació per a persones adultes, que 

formula el diputat Josep Maria  Pañella i Alcàcer, del Grup Parlamentari Compromís 

(RE núm. 107.892, BOC 315) 

 

Punt 14. Interpel·lació al conseller de Governació sobre la política general del 

Consell respecte a  la planificació hidrològica de la demarcació del Xúquer, que 

formula el diputat Lluís Torró Gil, del Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE núm. 

106.792, BOC 308) 

 

Punt 15. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes 

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

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

d'urgència sobre la promoció i regulació pel Govern d'Espanya de la instal?lació de 

sistemes d'autoconsum amb  balanç net energètic, presentada pel Grup 

Parlamentari Compromís (RE núm. 89.494, BOC 272) 

 

 Votació F.32 C.48 ABS.0 

 

Punt 7. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la situació del Centre d'Internament d'Estrangers de Sapadors, a 

València, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE núm. 106.922, BOC 

309) 

 

 Votació F.37 C.47 ABS.0 

 

Punt 8. Moció subsegüent a la Interpel·lació al conseller d'Economia, Indústria, 

Turisme i  Ocupació sobre la política general de la Conselleria en matèria de 

polítiques actives d'ocupació, i  en especial, aquelles adreçades a la inserció laboral 

de les dones, presentada pel Grup  Parlamentari Socialista (RE núm. 107.628, BOC 

315) 

 

 Votació F.34 C.48 ABS.0 

 

Punt 9. Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell sobre la política general del 

Consell  relativa al sector turístic, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE 

núm. 107.645, BOC  315) 

 

 Votació F.37 C.48 

 

Punt 10. Moció subsegüent a la Interpel·lació al conseller d'Economia, Indústria, 

Turisme i  Ocupació sobre la política del Consell davant les conseqüències de 

l'aplicació de la declaració de zones de gran afluència turística en el teixit comercial 

valencià, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE núm. 107.612, BOC 

315) 

 

 Votació F.35 C.48 ABS.0 
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SESSIÓ 93 (26.02.2015) 

 

 

Punt 1. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de reconeixement, 

protecció i promoció de les senyes d'identitat del poble valencià (RE núm. 105.523, 

BOC 309). Esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari Esquerra Unida 

(RE núm. 107.652, BOC 317), pel Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 

107.891, BOC 317) i pel Grup Parlamentari Socialista (RE núm. 108.156, BOC 317) 

 

 Votació esmena RE núm. 107.652 F.41 C.45 ABS.0 

 

 Votació esmena RE núm. 107.891 F.41 C.46 ABS.0 

 

 Votació esmena RE núm. 108.156 F.41 C.46 ABS.0 

 

Punt 2. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de participació i 

col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials 

representatives a la Comunitat Valenciana (RE núm. 106.906, BOC 313) i d'aquelles 

esmenes a la totalitat que, si escau, s'hi puguen presentar. 

 

Punt 3. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de modificació del 

text refòs de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, 

de 23 de juliol, del Consell (RE núm. 107.094, BOC 313). Esmenes a la totalitat 

presentades pel Grup Parlamentari Socialista (RE  núm. 108.305, BOC 317), pel 

Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE núm. 108.335, BOC 317) i aquelles que, si 

escau, s'hi puguen presentar. 

 

 Votació esmena RE núm. 108.305 F.39 C.47 ABS.0 

 

 Votació esmena RE núm. 108.335 F.38 C.47 ABS.0 

 

 Votació esmena RE núm. 108.410 F.39 C.47 ABS.0 

 

Punt 4. Acord de la Comissió d'Estatut dels Diputats i les Diputades sobre 

compatibilitat dels diputats i de les diputades (BOC 295) 

 

Punt 10. Interpel·lació pel procediment especial d'urgència a la consellera de 

Benestar Social sobre la política general de la Conselleria amb relació a la 

concertació de places de residències de la tercera edat, que formula el diputat Jose 

Manuel Sánchez Asencio, del Grup Parlamentari Socialista (RE núm. 106.764, BOC 

308) 

 

Punt 11. Interpel·lació al conseller de Sanitat sobre la política general de la 

conselleria en matèria de coordinació amb centres hospitalaris públics de gestió 

privada, que formula la diputada Mireia Mollà i Herrera, del Grup Parlamentari 

Compromís (RE núm. 96.760, BOC 273) 

 

Punt 12. Interpel·lació a la consellera d'Educació, Cultura i Esport sobre la política 

general del Consell en matèria d'infraestructures educatives, que formula la 

diputada Marga Sanz Alonso, del Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE núm. 

96.696, BOC 273) 
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Punt 13. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes 

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

parlamentaris. 

 

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

d'urgència sobre l'increment de les exportacions de productes valencians a 

l'exterior, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 91.563, BOC 274) 

 

 Votació esmena transaccional F.84 C.0 ABS.0 

 

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

d'urgència sobre la realització d'un estudi per a modificar el mapa sanitari de la 

ciutat de València i l'àrea metropolitana, presentada pel Grup Parlamentari 

Socialista (RE núm. 92.290, BOC 274) 

 

 Votació F.38 C.45 ABS.0 

 

Punt 7. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre l'impuls d'un pla per la igualtat retributiva, presentada pel Grup 

Parlamentari Compromís (RE núm. 106.574, BOC 309) 

 

 Votació F.35 C.46 ABS.0 

 

Punt 8. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la commemoració del 20è aniversari de la mort d'Ovidi Montllor i 

Mengual, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE núm. 107.043, BOC 

316) 

 

 Votació F.34 C.46 ABS0 

 

 


