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F. : vots a favor 

C.: vots en contra 

ABS.: abstencions 
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SESSIÓ 52 (10.05.2017) 

 

Punt 1. Moció subsegüent a la Interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i 

Salut Pública sobre la política general de la conselleria respecte als concerts 

sanitaris, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 57.149, BOC 169) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 2. 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 amb relació als sectors dels fruits secs i de l'oli a la província de 

Castelló, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 57.901, BOC 170) 

 

 Votació: es rebutja per 34 vots a favor i 44 en contra. 

 

Punt 3. Moció subsegüent a la Interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i 

Salut Pública sobre la política general del Consell amb relació a la manipulació de 

medicaments perillosos fora de les unitats de farmàcia, presentada pel Grup 

Parlamentari Podemos-Podem (RE número 58.323, BOC 170) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 4. Moció subsegüent a la Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball sobre les mesures que posarà en funcionament 

la conselleria per a l'impuls dels vehicles amb energies alternatives (VEA), en 

particular el vehicle elèctric (VE), com  també per a superar les barreres a la 

introducció d'aquests a la Comunitat Valenciana i fomentar una mobilitat sostenible, 

real i efectiva, presentada por Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 60.631, 

BOC 175)  

Punt 5. Preguntes 832 (BOC 170), 825 (BOC 170), 753 (BOC 155), 779  (BOC 

159), 334 (BOC 56), 817 (BOC 166), 841 (BOC 174), 854 (BOC 175), 780 (BOC 

159), 834 (BOC 170), 844 (BOC 175), 794 (BOC 161), 821 (BOC 170), 853 (BOC 

175), 769 (BOC 157), 704 (BOC 145), 842 (BOC 174) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 5. Preguntes orals en el Ple. 

 

Punt 6. Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball sobre la política general de la conselleria en matèria d'execució 

pressupostària, que formula el diputat Vicente Casanova Claramonte, del Grup 

Parlamentari Popular (RE número 60.043, BOC 175) 

 

Punt 7. Interpel·lació al Consell sobre els motius de la manca d'impuls a les 

energies renovables que impedirà que cap projecte valencià puga licitar en la 

subhasta d'energies renovables que l'Estat organitza en maig per a instal·lar parcs 

eòlics, que formula la síndica María del Carmen Sánchez Zamora i la diputada Rosa 

María García González, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 60.581, BOC 

175) 

 

Punt 8. Interpel·lació al Consell sobre les conseqüències d'aplicar l'acord econòmic i 

el comerç global entre la Unió Europea i Canadà (CETA) al País Valencià, que 
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formula el diputat Daniel Geffner Sclarsky, del Grup Parlamentari Podemos-Podem 

(RE número 58.123 i 58.457, BOC 170) 

 

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 10. Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell sobre les mesures que està 

adoptant per a afrontar el canvi climàtic a la Comunitat Valenciana, presentada pel 

Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 60.681, BOC 175) 

 

 Votació de l'esmena transaccional: s'aprova per x53 vots a favor i 28 

abstencions. 

 

Punt 11. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Justícia, Governació i 

Administració Local sobre la Proposició de llei de modificació de la Llei 10/2010, de 

9 de juny, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, 

presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (BOC 175) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 
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SESSIÓ 53 (24.05.2017) 

 

Punt 1. Compareixença de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes 

Democràtiques i Llibertats Públiques per a informar sobre el col·lapse informàtic en 

els jutjats de la Comunitat Valenciana i la paralització de la implantació de la 

presentació telemàtica, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 

62.027) acumulada amb la Compareixença de la consellera de Justícia, 

Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques per a informar 

sobre la modernització tecnològica i la gestió processal en l'administració de 

justícia, sol·licitada a petició pròpia (RE número 63.386) 

 

Punt 2. Compareixença de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i 

Polítiques Inclusives per a informar sobre el nou Model Residencial d'Infància i 

Adolescència en situació de desprotecció, sol·licitada a petició pròpia (RE número 

60.700) 

 

Punt 3. Compareixença del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a 

informar sobre el Projecte de Decret d'Oficina de Drets Lingüístics, sol·licitada pel 

Grup Parlamentari Popular (RE número 58.787) 

 

Punt 4. Preguntes orals en el Ple. 

 

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

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

neteja de forests de la Comunitat, que formula la diputada Elisa Díaz González, del 

Grup Parlamentari Popular (RE número 56.506, BOC 166) 

 

Punt 6. Interpel·lació a la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural sobre les mesures que posarà en marxa la conselleria per a 

garantir els nivells d'aigua que necessita l'Albufera i evitar així els danys 

mediambientals que està patint pels baixos nivells d'aigua, que formula el diputat 

Domingo Rojo Sánchez, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 39.527, 

BOC 132) 

 

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

Universal i Salut Pública en matèria de la violència sexual contra les dones, que 

formula la diputada Cristina Cabedo Laborda, del Grup Parlamentari Podemos-

Podem (RE número 53.976, BOC 164) 

 

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 del director de l'Agència de prevenció i lluita contra el frau i la 

corrupció de la Comunitat Valenciana. Dictàmens de la Comissió d'Economia, 

Pressupostos i Hisenda sobre l'avaluació del compliment de les condicions 

requerides per al càrrec de director (BOC 176) 

 

 Votació. 

 

Punt 10. Compareixença del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball per a explicar les irregularitats en la contractació d'informes a una 
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empresa d'assessoria que no diposita els seus comptes anuals en el Registre 

Mercantil des de 2011, sol·licitada pel  Grup Parlamentari Popular (RE número 

59.734) acumulada amb la Compareixença del conseller d'Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball per a explicar les possibles irregularitats en la 

contractació d'informes a una empresa d'assessoria que no diposita en el  Registre 

Mercantil els seus comptes anuals des de 2011, sol·licitada pel Grup Parlamentari 

Ciudadanos (RE número 60.580) 

 

Punt 11. Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell sobre les conseqüències 

d'aplicar l'acord econòmic i comerç global entre la Unió Europea i el Canadà (CETA) 

al País Valencià, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 

62.633, BOC 179). 

 

 Votació: es rebutja per 28 vots a favor i 61 en contra. 

 

 


