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SESSIÓ 24 (09.03.2016) 
 

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

d'urgència sobre la sol·licitud d'informes sobre les proposicions de llei, presentada 

pel Grup Parlamentari Popular (RE número 14.160, BOC número 56). 

 

 Votació de la presa en consideració de la proposició no de llei: es rebutja per 

44 vots a favor i 50 en contra. 

 

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

d'urgència sobre el cens d'esportistes, presentada pel Grup Parlamentari Socialista 

(RE número 8.468, BOC número 49). 

 

 Votació de la proposició no de llei amb la incorporació de les esmenes 

presentades pels GP Socialista, Podemos-Podem i Popular: s'aprova per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre l'exercici lliure del dret al vot dels espanyols residents a 

l'estranger, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 8.486, BOC 

número 49). 

 

 Votació amb la incorporació d'una esmena in voce acordada conjuntament 

pels GP Compromís i Popular: s'aprova per 89 vots a favor i 2 nuls. 

 

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

d'urgència sobre la renda garantida de ciutadania, presentada pel Grup 

Parlamentari Ciudadanos (RE número 11.247, BOC número 51) 

 

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

 

Punt 5. Preguntes 346 (BOC número 56), 19 (BOC número 18), 298 (BOC número 

52), 360 (BOC número 61), 229 (BOC número 41), 251 (BOC número 47), 368 

(BOC número 61), 314 (BOC número 52), 247 (BOC número 47), 372, 373 (BOC 

número 61), 240 (BOC número 47), 272 (BOC número 50), 366, 367 (BOC número 

61). 

 

Punt 6. Interpel·lació al Consell sobre les línies generals del seu departament en 

matèria de turisme, que formula el diputat Fernando Pastor Llorens, del Grup 

Parlamentari Popular (RE número 14.177, BOC número 57). 

 

Punt 7. Interpel·lació a la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes 

Democràtiques i Llibertats Públiques sobre la política general de la Conselleria  de 

Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques en 

relació a les condicions de treball comunes al  personal funcionari, estatutari i 

laboral de les administracions públiques valencianes i el sector públic instrumental 

autonòmic, que formula el diputat Emigdio Tormo Moratalla, del Grup Parlamentari 

Ciudadanos (RE número 5.560, BOC número 37). 

 

Punt 9. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre l'adopció de mesures concretes per a posar fi a la crisi dels 

refugiats de la Unió Europea, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem 

(RE número 2.130, BOC número 16). 
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Punt 9. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre l'adopció de mesures concretes per a posar fi a la crisi dels 

refugiats de la Unió Europea, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem 

(RE número 2.130, BOC número 16). 

 

 Votació de la proposta de resolució signada pels GP Podemos-Podem, 

Socialista i Ciudadanos: s'aprova per 49 vots a favor i 43 en contra. 

 

Punt 10. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Justícia, Governació i 

Administració Local sobre la Proposició de llei de modificació dels articles 33 i 33 bis 

de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de policies locals i coordinació de les policies locals 

de la Comunitat Valenciana (BOC número 60). 

 

 Votació de l'article 1er: s'aprova per 62 vots a favor i 30 en contra. 

 

 Votació de l'article 2n: s'aprova per 49 vots a favor i 42 en contra. 

 

 Votació de l'exposició de motius com a preàmbul de la llei: s'aprova per 62 

vots a favor i 30 en contra. 

 

 Votació de la totalitat: s'aprova per 50 vots a favor, 30 en contra i 12 

abstencions. 

 

Punt 11. Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera d'Agricultura, Medi 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural sobre la política general de la 

conselleria sobre plagues forestals, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE 

número 15.276, BOC número 58). 

 

 Votació de la moció subsegüent a la interpel·lació: es rebutja per 39 vots a 

favor i 45 en contra. 

 

Punt 12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell sobre les mesures que està 

duent a terme el Consell per a previndre el comerç il·legal d'animals de companyia 

a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE 

número 16.236, BOC número 61). 

 

 Votació de la proposta de resolució signada pels GP Ciudadanos i Podemos-

Podem i els GP Popular, Socialista i Compromís a efectes de tramitació: s'aprova 

per 61 vots a favor i 30 abstencions. 

 

Punt 13. Elecció d'un vocal al Consell de Transparència, Accés a la Informació 

Pública i Bon Govern. 

 

 
 


