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SESSIÓ 21 (10.02.2016) 

 

 Votació de la proposta presentada pel G.P. Socialista (RE núm. 7.900, BOC 

45): s'aprova per unanimitat amb 94 vots a favor. 

 

 Votació de la proposta del G.P. Podemos-Podem (RE núm. 8.193, BOC 52): 

s'aprova per unanimitat amb 95 vots a favor. 

 

 Votació de la proposta presentada pel G.P. Compromís (RE núm. 11.548, 

BOC 52): s'aprova per unanimitat amb 95 vots a favor. 

 

 Votació de la proposta de creació d'una comissió especial d'estudi 

presentada pel G.P. Ciudadanos, rebutjada per F.43  N.51  ABS.0. 

 

Punt 3. Proposta de creació d'una comissió especial d'estudi per analitzar la pobresa 

i la desigualtat social a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari 

Ciudadanos (RE núm. 11.586, BOC 52). 

 

 Votació de la proposta transacional de creació de una comissió especial 

d'estudi, s'aprova per unanimitat. F.84 N.0 ABS.0. 

 

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 sobre 

els desnonaments, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 7.365, BOC 

41). 

 

Punt 5. Moció subsegüent a la 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 distintes àrees de salut, presentada pel Grup 

Parlamentari  Popular (RE núm. 11.317, BOC 50). 

 

 Votació de la moció presentada pel G.P Popular. Aprovat F.40  N.36 ABS.12 

Null.1 

 

 Votació de l'esmena transacional del punt 4. moció presentada per el G.P. 

Popular. Aprovat per unanimitat. F.89 N. 0 ABS.0 

 

Punt 6. Preguntes 265 (BOC 50), 305, 311, 277 (BOC 52), 253 (BOC 47), 297 (BOC 

52), 170 (BOC 31), 301, 316 (BOC 52), 271 (BOC 50), 292, 317 (BOC 52), 273 

(BOC 50), 287 (BOC 52), 98 (BOC 22). 

 

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 en matèria de 

designacions i nomenaments de les gerències i la resta de personal dels equips 

directius dels hospitals públics, que formula la diputada Mª José Catalá Verdet, del 

Grup Parlamentari Popular (RE núm. 4.806, BOC 35). 

 

Punt 8. Interpel·lació al conseller d'Hisenda i Model Econòmic sobre la política 

general de la conselleria d'Hisenda i Model Econòmic amb relació a la transparència 

de la informació comptable en l'execució dels pressupostos i el control d'aquesta 

execució per part d'AIREF, que formula el diputat David de Miguel Martínez, del 

Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 5.525, BOC 37]. 
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Punt 9. Interpel·lació al Consell sobre la política general del Consell amb relació a la 

conveniència d'incloure clàusules socials en els contractes públics, que formula el 

diputat David Torres García, del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE 

núm.5.698, BOC 37). 

 

 Votació de la proposició de llei: s'aprova per unanimitat amb 92 vots a favor. 
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SESSIÓ 22 (17.02.2016) 

 

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

d'urgència sobre el compliment de la paritat en el nomenament d'òrgans 

constitucionals, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 7.445, BOC 

45). 

 

 Votació de l'esmena transacional de la proposició no de llei. S'aprova per 

unanimitat.F.91 N.0 ABS.0. 

 

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

d'urgència sobre la gestió dels parcs empresarials per a fomentar l'activitat 

industrial de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista 

(RE núm. 13.179, BOC 54), 

 

 Votació de la proposició no de llei amb l'esmana presentada per el G.P. 

Socialista. S'aprova per F.60  N.31  ABS.0. 

 

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

d'urgència sobre el compliment de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat 

entre homes i dones pel que fa a la desigualtat salarial, presentada pel Grup 

Parlamentari Compromís (RE número 8.483, BOC número 49). 

 

 Votació d'una resolució transaccionada per tots els grups: s'aprova per 

unanimitat amb 87 vots a favor. 

 

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

d'urgència sobre la despolitització del Consell Valencià de Cultura, presentada pel 

Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 12.403, BOC número 54). 

 

 Votació de la proposició no de llei: s'aprova amb 10 vots a favor i 79 

abstencions. 

 

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

d'urgència sobre un nou model urbanístic i mediambiental per a la Comunitat 

Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Ciudadanos i Podemos-Podem (RE 

número 12.502, BOC número 54). 

 

 Votació d'una esmena transaccional acordada pels G.P. Podemos-Podem, 

Ciudadanos, Compromís i Socialista:s'aprova amb 59 vots a favor i 32 vots en 

contra. 

 

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

d'urgència sobre el reconeixement de drets als afectats per la talidomida, 

presentada pels grups parlamentaris Popular, Socialista, Compromís, Ciudadanos i 

Podemos-Podem (RE número 4.907, BOC número 35). 

 

 Votació de la proposició no de llei: s'aprova per unanimitat amb 90 vots a 

favor. 

 

Punt 8. Interpel·lació a la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural sobre la política general de la conselleria sobre plagues 
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forestals, que formula la diputada Elisa Díaz González, del Grup Parlamentari 

Popular (RE número 12.457, BOC número 53). 

 

Punt 10. Interpel·lació al Consell sobre la política general del Consell davant les 

noves transformacions de la demanda turística i els nous models de negoci en 

l'àmbit de  l'oferta i les línies directrius de l'anunciada Llei de turisme, oci i 

hospitalitat de la Comunitat Valenciana, que formula el diputat David Torres García, 

del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 12.820, 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. 

 

 Votació de la proposició de llei. s'aprova per unanimitat. F.88  C.0  ABS.0  

N.1. 

 

Punt 13. Proposta de creació d'una comissió especial d'investigació sobre la 

contractació de la Generalitat amb la trama investigada en el marc de l'Operació 

Taula, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 12.476, BOC 

número 52). 

 

 Votació de la proposta presentada pel G.P. Compromís: s'aprova per 

unanimitat amb 92 vots a favor. 

 

Punt 14. Proposta de creació d'una comissió especial d'estudi sobre les polítiques 

integrals de discapacitat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número. 

12.822, BOC número 54). 

 

 Votació de la proposta presentada pel G.P. Popular: s'aprova per unanimitat 

amb 90 vots a favor. 
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SESSIÓ 23 (24.02.2016) 

 

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

d'urgència sobre concerts educatius, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE 

número 1.650, BOC número 15). 

 

 Votació de la proposició no de llei amb la incorporació de l'esmena 

presentada pel GP Ciudadanos: es rebutja per 45 vots a favor i 51 en contra. 

 

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

d'urgència sobre derogació de la Llei 4/2015, de 30 de març, de protecció de la 

seguretat ciutadana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 

1.670, BOC número 15). 

 

 Votació de la PNL: s'aprova per 65 vots a favor i 31 en contra. 

 

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

d'urgència sobre el reconeixement dels drets de les dones a alletar el seus fills en 

qualsevol espai públic, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 

13.811, BOC número 56). 

 

 Votació de la proposta de resolució de la PNL amb la incorporació d'una 

esmena d'addició: s'aprova per 52 vots a favor i 43 abstencions. 

 

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

d'urgència sobre la contractació d'obres, serveis i subministraments per a la 

preparació dels diferents serveis que han d'integrar el model públic de RTVV, 

presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 9.037, BOC número 51). 

 

 Votació de l'esmena transaccional entre la PNL presentada pel GP 

Ciudadanos i l'esmena de modificació:s'aprova per 65 vots a favor i 31 en contra. 

 

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

d'urgència sobre la millora del dret a la negociació col·lectiva i el reconeixement 

dels drets laborals del personal de les universitats públiques valencianes, 

presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 8.517, BOC número 

51). 

 

 Votació de la PNL amb la incorporació d'una esmena de modificació i una 

esmena d'addició presentades conjuntament pels GP Socialista i Compromís: 

s'aprova per unanimitat amb 92 vots a favor. 

 

Punt 6. Preguntes de control al Consell: Preguntes 348 (BOC número 56), 122 (BOC 

número 24), 321 (BOC número 54), 341 (BOC número 56), 224 (BOC número 37), 

156 (BOC número 30), 268 (BOC número 50), 28 (BOC número 18), 109 (BOC 

número 24), 274 (BOC número 50), 219 (BOC número 37), 252 (BOC número 47), 

222 (BOC número 37), 283 (BOC número 52), 312 (BOC número 52). 

 

Punt 7. Interpel·lació al president de la Generalitat, que fa la consellera de Justícia, 

Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre la 

política general de la Presidència de la Generalitat en matèria de gestió en 

situacions d'emergència (RE número 3.270, BOC número 21). 
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Punt 8. Interpel·lació al Consell, que fa la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, 

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sobre les mesures que està duent a terme 

per a prevenir el comerç il·legal d'animals de companyia a la Comunitat Valenciana 

(RE número 12.241, BOC número 53). 

 

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

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

parlamentaris (RE números 15.643, 15.642, 15.644 i 15.645). 

 

Punts 11, 12 i 13. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la 

Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i 

participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, presentada pels grups 

parlamentaris Socialista, Compromís, Ciudadanos i Podemos-Podem (RE número 

5.835, BOC número 44). Criteri del Consell (RE número 13.573, BOC número 56), 

proposta de tramitació, si escau, pel procediment de lectura única previst en 

l'article 135 del Reglament de les Corts i debat i votació, si escau, pel procediment 

de lectura única. 

 

 Votació de la presa en consideració de la proposició de llei: s'aprova per 66 

vots a favor i 30 abstencions. 

 

 Votació de la proposta de tramitació pel procediment de lectura única: 

s'aprova per 66 vots a favor i 30 en contra. 

 

 Votació de la proposició de llei: s'aprova per 59 vots a favor i 29 

abstencions. 

 

Punt 14. 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 designacions i 

nomenaments de les gerències i la resta de personal dels equips directius dels 

hospitals públics, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 14.159, 

BOC número 56). 

 

 Votació de la moció subsegüent: es rebutja per 30 vots a favor i 62 en 

contra. 

 

Punt 15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell sobre la política general del 

Consell en relació a la conveniència d'incloure clàusules socials en els contractes 

públics, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 14.183, 

BOC número 56). 

 

 Votació de la resolució de la moció subsegüent transaccional entre els GP 

Compromís i Podemos-Podem: s'aprova per 47 vots a favor, 29 en contra i 12 

abstencions. 

 

 

 


