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SESSIÓ 46 (08.02.2017) 

 

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

d'urgència sobre la defensa del valencià i la seua identitat pròpia respecte del 

català, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 47.212, BOC 150). 

 

 Votació: es rebutja per 30 vots a favor, 49 en contra i 10 abstencions. 

 

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

d'urgència sobre la condonació del deute contret pel Consorci Valencià 2007  amb 

l'Institut de Crèdit Oficial, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 

30.876, BOC 104) 

 

 Votació: s'aprova per 57 vots a favor i 28 abstencions. 

 

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

d'urgència sobre la creació d'un nou model productiu basat en l'impuls d'una 

transició ecològica que pose especial atenció a l'eficiència energètica, presentada 

pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 47.285, BOC 150) 

 

 Votació: s'aprova per 54 vots a favor i 28 en contra. 

 

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

d'urgència sobre la geriatria a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup 

Parlamentari Ciudadanos (RE número 38.028, BOC 127) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre la millora de la implementació del Pla nacional de Garantia Juvenil 

a la Comunitat Valenciana, com també la creació de l'Oficina de Coordinació Estatal 

de la Garantia Juvenil, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE 

número 28.470, BOC 96) 

 

 Votació: s'aprova per 43 vots a favor i 38 abstencions. 

 

Punt 6. Preguntes orals en el Ple. 

 

Punt 7. Interpel·lació al Consell sobre la política general de la Conselleria 

d'Educació, Investigació, Cultura i Esport respecte als informes del Síndic de 

Greuges, que formula la diputada Beatriz Gascó Enríquez, del Grup Parlamentari 

Popular (RE número 47.060, BOC número 150). 

 

Punt 8. Interpel·lació al Consell sobre les mesures que ha adoptat per a 

incrementar les inversions estrangeres a la Comunitat Valenciana, que formula el 

diputat David de Miguel Martínez, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 

47.428, BOC número 150). 

 

Punt 9. Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball sobre la política general del Consell respecte al suport i el foment 

de les cooperatives valencianes i a les seues organitzacions associatives, tant  en el 

vessant sectorial com en el territorial, que formulen el síndic del Grup Parlamentari 



 
Votacions IX Leg. (febrer 2017) 

 

F. : vots a favor 

C.: vots en contra 

ABS.: abstencions 

  
Pàgina 2 

Podemos-Podem i el diputat del mateix grup  parlamentari, José Francisco Almería 

Serrano (RE número 46.095, BOC número 145). 

 

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. Debat i votació del mandat marc de la Corporació Valenciana de Mitjans de 

Comunicació, acordat per la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai 

Audiovisual. 

 

 Votació de l'esmena del G.P. Popular: es rebutja per 27 vots a favor, 41 en 

contra i 19 abstencions. 

 

 Votació de l'esmena tècnica: s'aprova per unanimitat. 

 

 Votació del mandat marc: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 12. Moció subsegüent a la Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i 

consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la política general de la conselleria 

per a la designació d'alts càrrecs en l'àrea competencial de serveis socials, 

presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 47.290 i 47.384, BOC 150). 

 

 Votació: es rebutja per 42 vots a favor i 48 en contra. 

 

Punt 13. Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell sobre la política general del 

Consell en matèria de formació del valencià en cossos de policia i de seguretat que 

treballen a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-

Podem (RE número 47.292, BOC 150). 

 

 Votació: s'aprova per 46 vots a favor i 41 vots en contra. 
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SESSIÓ 47 (22.02.2017) 

 

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

d'urgència sobre la variant sud de Pedralba, presentada pel Grup Parlamentari 

Popular (RE número 46.299, BOC 151) 

 

 Votació: s'aprova per 51 vots a favor, 30 en contra i 13 abstencions. 

 

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

d'urgència sobre el compliment de la Resolució 22/IX, sobre la reforma immediata 

del sistema de finançament autonòmic, presentada pel Grup Parlamentari 

Compromís (RE número 49.406, BOC 155) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre el restabliment  de la subscripció obligatòria del conveni especial 

de Seguretat Social dels cuidadors no professionals de persones en situació de 

dependència i l'ingrés de la cotització corresponent a càrrec exclusiu de l'Estat, 

presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 39.015, BOC 132) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 5. Preguntes orals en el Ple. 

 

Punt 6. Interpel·lació pel procediment especial d'urgència a la consellera 

d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori sobre la política general de 

la Conselleria sobre el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral 

(PATIVEL), que formulen la diputada Elisa Díaz González, del Grup Parlamentari 

Popular i el portaveu adjunt Vicente Betoret Coll, del mateix grup  parlamentari (RE 

número 49.646, BOC 155) 

 

Punt 7. Interpel·lació al Consell sobre les mesures que pensa dur a terme per a 

evitar els desbordaments reiterats del barranc de Carraixet, que deixa 

incomunicades algunes poblacions de la Comunitat Valenciana, que formula la 

diputada María José García Jiménez, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 

47.129, BOC 150) 

 

Punt 8. Interpel·lació al Consell sobre l'empresa pública VAERSA, que formula el 

diputat Antonio Estañ García, del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 

36.646, BOC 117) 

 

Punt 9. 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 el suport al torn d'ofici i al dret a l'assistència jurídica gratuïta, 

presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 49.368, BOC 155) 

 

 Votació esmena transaccional: s'aprova per unanimitat. 
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Punt 10. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la reforma de la política agrària comuna del Parlament Europeu 

2020, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 47.169, BOC 

151) 

 

 Votació esmena transaccional: s'aprova per 60 vots a favor i 28 abstencions. 

 

Punt 11. Moció subsegüent a la Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball sobre la política general del Consell respecte al 

suport i el foment de les cooperatives valencianes i de les seues organitzacions 

associatives, tant  en el vessant sectorial com en el territorial, presentada pel Grup 

Parlamentari Podemos-Podem (RE número 49.456, BOC 155) 

 

 Votació esmena transaccional: s'aprova per 55 vots a favor i 24 abstencions. 
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