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SESSIÓ 56 (05.07.2017) 

 

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

democràtica i per la convivència de la Comunitat Valenciana (RE número 51.671, 

BOC 162). Esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE 

número 67.559, BOC 193) 

 

 Votació esmena: es rebutja per 29 a favor, 54 en contra i 8 abstecions. 

 

 Votació ajornament Punt 2: s'aprova per 55 a favor i 25 en contra. 

 

 Votació ajornament Punt 3: s' aprova per assentiment. 

 

 Votació canvi Punt 13: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 4. Propostes de correcció d'errades d'esmenes a la Llei de Pressupostos de la 

Generalitat corresponent a l'exercici de 2017, aprovades per la Comissió 

d'Economia, Pressupostos i Hisenda. 

 

 Votació esmenes d'aproximació: s'aprova per 48 a favor i 41 en contra. 

 

 Votació esmena d'aproximació: s'aprova per 47 a favor i 41 en contra. 

 

Punt 5. Proposició no de llei de tramitació immediata sobre la protecció de la 

infància víctima de violència, presentada pels grups parlamentaris Popular, 

Socialista, Compromís, Ciudadanos i Podemos-Podem (RE número 67.316) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 6. Preguntes 939 (BOC 193), 912 (BOC 187), 909 (BOC 187), 913 (BOC 189), 

653 (BOC 135), 936 (BOC 191), 942 (BOC 193), 929 (BOC 191), 935 (BOC 191), 

943 (BOC 193), 233 (BOC 41), 944 (BOC 193), 868 (BOC 179), 770 (BOC 157), 

886 (BOC 182). 

 

Punt 7. Interpel·lació a la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 

Territori sobre la política general de la Conselleria pel que fa als habitatges del barri 

José Antonio d'Alacant i la situació d'aquestos, que formula la diputada Elisa Díaz 

González, del Grup Parlamentari Popular (RE número 67.258, BOC 193) 

 

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

Desenvolupament Rural sobre la política general de la Conselleria en matèria de 

proliferació de fauna silvestre en la Comunitat Valenciana, que formula el diputat 

Emigdio Tormo Moratalla, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 65.669, 

BOC 187) 

 

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

Comerç i Treball sobre la política general del Consell pel que fa a l'impuls i les 

ajudes al desenvolupament del comerç electrònic en el petit i mitjà comerç de la 

Comunitat Valenciana, que formula el diputat José Francisco Almería Serrano, del 

Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 64.769, BOC 184) 
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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 13. Validació o derogació del Decret llei 1/2017, de 9 de juny, del Consell, pel 

qual s'estableixen les normes per a fer efectiva l'adhesió de la Generalitat a l'acord 

de novació del contracte Marc de reestructuració de riscos i deute de la Societat de 

Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (RE número 66.747, DOGV 8.064) 

 

 Votació: s'aprova per 60 vots a favor i 29 abstencions. 

 

Punt 11. Moció subsegüent a la Interpel·lació pel procediment especial d'urgència a 

la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la 

política general de la vicepresidència en matèria de gestió de centres de menors i, 

en concret, en la gestió del centre de menors de Montolivet, presentada pel Grup 

Parlamentari Popular  (RE  número 65.993, BOC 190) 

 

 Votació: es rebutja per 42 vots a favor i 46 en contra. 

 

Punt 12. Moció subsegüent a la Interpel·lació pel procediment especial d'urgència al 

Consell sobre la política general del Consell en matèria de seguretat en els sistemes 

informàtics de l'administració pública valenciana, presentada pel Grup Parlamentari 

Podemos-Podem (RE número 66.554, BOC 193) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 14. Informe de fiscalització del compte general de la Generalitat corresponent 

a l'exercici de 2015 . Dictamen de la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda 

(BOC 186) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 


