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SESSIÓ 79 (4.7.2018) 

 

Punt 1. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Coordinació, Organització i 

Règim de les Institucions de la Generalitat sobre el Projecte de llei, de la 

Generalitat, per al foment de la  responsabilitat social (BOC 288) 

 

 Votació esmenes G.P. Popular. 

 

 Votació esmena G.P. Ciudadanos. 

 

 Votació esmenes del G.P. Podemos-Podem. 

 

 Votació dels articles. 

 

 Votació de les disposicions i exposició de motius. 

 

 Votació de totalitat. 

 

Punt 2. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Indústria i Comerç, Turisme i 

Noves Tecnologies sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, d'acceleració de la 

inversió a projectes prioritaris (LAIP) (abans Projecte de llei, de la Generalitat, de 

creació del  

Punt d'atenció a la inversió) (BOC 290) 

 

 Votació esmenes tècniques. 

 

 Votació esmenes G.P. Popular. 

 

 Votació esmena G.P. Podemos-Podem. 

 

 Votació esmenes G.P. Ciudadanos. 

 

 Votació dels articles. 

 

 Votació disposicions. 

 

 Votació exposició de motius com a preàmbul de la llei. 

 

 Votació del títol. 

 

 Votació de totalitat. 

 

Punt 3. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, d'inspecció general 

de serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en 

l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (RE núm. 

91.567, BOC 253) 

 

Punt 4. Preguntes orals en el Ple. 

 

Punt 6. Interpel·lació al Consell sobre la política general en matèria de menors 

estrangers no acompanyats, que formula la diputada Fabiola Meco Tébar, del Grup 

Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 106.208, BOC 285) 
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Punt 7.Interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, sobre la 

situació en què es troben les fundacions públiques d'investigació sanitària de la 

Comunitat Valenciana, que formula el diputado Juan Ginés Córdoba Cortijo, del 

Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 102.476, BOC 270) 

 

Punt 5. Interpel·lació a la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

desenvolupament Rural sobre la política general del Consell pel que fa a la situació 

actual de Vaersa i els seus treballadors, que formula la diputada Elisa Díaz 

González, del Grup Parlamentari Popular (RE núm. 107.054, BOC 290) 

 

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. Elecció dels vocals del Consell Valencià de Cultura.  

Punt 10.  

Punt Designació del diputat o la diputada per cobrir la vacant al Consell Assessor de 

RTVE a la Comunitat Valenciana. 

 

Punt 11. Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a 

exposar el programa de govern que, en matèria sanitària, pretén posar en pràctica 

el Consell de la Generalitat en el que resta de legislatura, sol·licitada a petició 

pròpia (RE número 107.174, amb correcció d'errades RE número 107.299) 

acumulada amb, Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut 

Pública per a informar sobre les línies d'actuació i de gestió que durà a terme el 

departament que dirigeix durant el temps que resta de legislatura, sol·licitada pel 

Grup Parlamentari Popular (RE número 107.195) 

 

Punt 12. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 

21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i 

financera, i d'organització de la Generalitat, presentada pels grups parlamentaris 

Solialista, Compromís i Podemos-Podem (RE núm. 107.814, BOC 290). Criteri del 

Consell. 

 

 Votació: la proposició de llei ha estat presa en consideració amb 58 vots a 

favor, 0 en contra i 20 abstencions. 

 

Punt 13. Proposta de tramitació i debat i votació, si escau, pel procediment de 

lectura única previst en l'article 135 de l'RC de la Proposició de llei de modificació 

de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa 

i financera, i d'organització de la Generalitat, presentada pels grups parlamentaris 

Socialista, Compromís i Podemos-Podem (BOC 290) 

 

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

aprovada amb 57 vots a favor, 0 en contra i 20 abstencions. 

 

 Votació de totalitat: aprovada amb 58 vots a favor, 0 en contra, 20 

abstencions. 
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SESSIÓ 80 (18.7.2018) 

 

Punt 1. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Educació i Cultura sobre el 

Projecte de llei, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no 

professional a la Comunitat Valenciana (BOC 290) 

 

 Votació esmenes transaccionals. 

 

 Votació esmenes. 

 

 Votació dels articles i de l'exposició de motius. 

 

 Votació de totalitat: Aprovat amb 81 vots a favor i 0 en contra. 

 

Punt 2. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació del Reglament 

de les Corts de la regulació del debat de política general i tramitació d'esmenes, 

presentada pels grups  parlamentaris Socialista, Compromís, Podemos-Podem i 

Ciudadanos (RE núm. 108.175, amb correcció d'errades RE núm. 108.492, BOC 

292). 

 

 Votació: La proposició de llei ha estat presa en consideració amb 53 vots a 

favor i 32 en contra. 

 

Punt 3. Proposta de tramitació i debat i votació, si escau, pel procediment de 

lectura única previst en l'article 135 de l'RC de la Proposició de llei de modificació 

del Reglament de les Corts de la regulació del debat de política general i tramitació 

d'esmenes, presentada pels grups arlamentaris Socialista, Compromís, Podemos-

Podem i Ciudadanos (BOC 293). 

 

 Votació: aprovat el procediment de lectura única amb 83 vots a favor i 1 en 

contra. 

 

 Votació de totalitat: aprovada amb 53 vots a favor i 32 en contra. 

 

Punt 4. Presa en consideració de la Proposició de llei de reforma de la Llei 10/2018,  

de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de l'Audiovisual de la  

Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i  

Podemos-Podem (RE núm. 105.164, BOC 281). Criteri del Consell (RE núm.  

107.802, BOC 290) 

 

 Votació: la proposició de llei ha estat presa en consideració amb 50 vots a 

favor i 26 en contra. 

 

Punt 5. Proposta de tramitació i debat i votació, si escau, pel procediment de 

lectura única previst en l'article 135 de l'RC de la Proposició de llei de reforma de la 

Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de 

l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris 

Socialista, Compromís i Podemos-Podem (BOC 281) 

 

 Votació: el procediment de lectura única no s'aprova per 9 vots a favor, 69 

vots en contra i 2 abstencions. 
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Punt 6. Presa en consideració de la Proposició de llei del servei de transport públic  

discrecional de persones viatgeres en vehicles de turisme en règimen 

d'arrendament  amb conductor (VTC), presentada pel Grup Parlamentari Popular 

(RE núm. 94.851,  BOC 257). Criteri del Consell (RE núm. 108.627, BOC 294) 

 

 Votació: la proposició de llei ha estat presa en consideració amb 75 vots a 

favor, 0 en contra i 9 abstencions. 

 

 Votació: el decret llei ha estat validat amb 53 vots a favor, 0 en contra i 24 

abstencions. 

 


