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SESSIÓ 75 (9.5.2018) 

 

Punt 1. Jurament o promesa d'una nova diputada de les Corts. 

 

Punt 2. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia, Pressupostos i  

Hisenda sobre l'Informe de Fiscalització del Compte General de la Generalitat  

corresponent a l'exercici de 2016 (BOC 270) 

 

 Votació: aprovat per 58 vots a favor i 29 vots en contra. 

 

Punt 3. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Coordinació, Organització i  

Règim de les Institucions de la Generalitat sobre la Proposició de llei de modificació  

de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de 

la  Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (BOC  

265). 

 

 Votació esmenes. 

 

 Votació dels articles. 

 

 Votació de les disposicions. 

 

 Votació disposició final. 

 

 Votació exposició de motius com a preàmbul de la llei. 

 

 Votació del títol de la llei. 

 

 Votació de totalitat: aprovada amb 66 vots a favor, 0 en contra i 31 

abstencions. 

 

Punt 4. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i  

Ordenació del Territori sobre la Proposició de llei de modificació de la Llei 3/1993,  

de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana, 

presentada  pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (BOC 263). 

 

 Votació de les esmenes tècniques i transaccionals. 

 

 Votació de les esmenes del G.P. Popular. 

 

 Votació de les esmenes del diputat no adscrit Domingo Rojo. 

 

 Votació de les esmenes del G.P. Ciudadanos. 

 

 Votació dels articles. 

 

 Votació disposicions finals. 

 

 Votació exposició de motius com a preàmbul de la llei. 

 

 Votació del títol de la llei. 
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 Votació de totalitat: aprovada amb 53 vots a favor, 1 en contra, 38 

abstencions. 

 

Punt 5. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Coordinació, Organització i  

Règim de les Institucions de la Generalitat sobre la Proposició de llei de la publicitat  

institucional per a l'interès ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures  

públiques, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (BOC 270). 

 

 Votació de les esmenes técniques. 

 

 Votació esmenes transaccionals. 

 

 Votació esmenes del G.P. Popular. 

 

 Votació esmena d'aproximació G.P. Podemos-Podem. 

 

 Votació del articles. 

 

 Votació de les disposicions. 

 

 Votació de totalitat de la llei: aprovada amb 63 vots favorables i 29 en 

contra. 

 

Punt 7. Interpel·lació al conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport sobre la  

política general del Consell respecte a la recent sentència del Tribunal Superior de  

Justícia de la Comunitat Valenciana contra el Decret núm. 9/2017, de 27 de gener, 

del  Consell, pel qual s'estableix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la 

seua  aplicació en els ensenyaments no universitaris, que formula la diputada 

Beatriz Gascó  Enríquez, del Grup Parlamentari Popular (RE núm. 102.961, BOC 

270) 

 

Punt 8. Interpel·lació a la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes  

Democràtiques i Llibertats Públiques sobre la política general del Consell quant al  

control de les contractacions de personal i la provisió de llocs al sector públic  

valencià, que formula el diputado Antonio Montiel Márquez, del Grup Parlamentari  

Podemos-Podem (RE núm. 102.897, BOC 270) 

 

Punt 9. Interpel·lació a la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i  

Desenvolupament Rural sobre la política general del Consell amb relació a la  

prevenció d'incendis de cara al pròxim estiu, que formula la diputada Rosa García  

González, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 100.530, BOC 269) 

 

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. Compareixença del president del Consell per a informar sobre el contingut 

i  els resultats del recent viatge institucional a la Xina i el Japó, sol·licitada a petició  

pròpia (RE número 102.849). 

 

 Votació esmena tècnica. 

 

 Votació esmenes del G.P. Popular. 
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 Votació esmenes del G.P. Ciudadanos. 

 

 Votació esmenes del G.P. Podemos-Podem. 

 

 Votació dels articles. 

 

 Votació disposicions addicionals. 

 

 Votació disposicions transitòries. 

 

 Votació disposició derogatòria. 

 

 Votació disposicions finals. 

 

 Votació exposició de motius com a preàmbul de la llei. 

 

 Votació del títol de la llei. 

 

 Votació de totalitat: aprovada amb 64 vots a favor i 25 vots en contra. 
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SESSIÓ 76 (23.5.2018) 

 

Punt 1. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Indústria i Comerç, Turisme i  

Noves Tecnologies sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, de turisme, oci i  

hospitalitat de la Comunitat Valenciana (BOC 275) 

 

 Votació. 

 

 Votació esmenes tècniques. 

 

 Votació esmenes transaccionals. 

 

 Votació esmenes G.P. Podemos-Podem. 

 

 Votació esmenes del G.P. Popular. 

 

 Votació dels articles. 

 

 Votació disposicions. 

 

 Votació exposició de motius com a preàmbul de la llei. 

 

 Votació del títol de la llei. 

 

 Votació de totalitat: aprovada amb 64 vots favorables, cap en contra i 28 

abstencions. 

 

Punt 3. Presa en consideració de la Proposició de llei electoral valenciana, 

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

núm. 96.670,  BOC 262). Criteri del Consell (RE núm. 102.838, BOC 271) 

 

 Votació: es pren en consideració per 64 vots a favor i 29 en contra. 

 

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, de gestió,  

modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana (BOC  

273) 

 

 Votació. 

 

 Votació esmenes tècniques. 

 

 Votació esmenes transaccionals. 

 

 Votació de les esmenes del G.P. Popular. 

 

 Votació esmenes del diputat no adscrit Domingo Rojo. 

 

 Votació esmenes del G.P. Ciudadanos. 

 

 Votació dels articles. 
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 Votació disposicions addicionals. 

 

 Votació disposició transitòria. 

 

 Votació exposició de motius com a preàmbul de la llei. 

 

 Votació del títol de la llei. 

 

 Votació de totalitat: aprovat amb 64 vots a favor i 29 en contra. 

 

Punt 4. Proposta de creació d'una comissió especial d'investigació sobre el  

finançament electoral del PSPV i Bloc entre 2007 i 2008, presentada pels grups  

parlamentaris Ciudadanos i Podemos-Podem (RE núm. 103.563, BOC 274) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 6. Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i 

Polítiques  Inclusives sobre la política general que aplica en matèria de prestació de 

la deguda  col·laboració amb el Síndic de Greuges i en relació amb la contestació de 

queixes i  documents que aquesta institució envia, que formula la diputada María 

José Catalá  Verdet, del Grup Parlamentari Popular (RE núm. 103.604, BOC 274). 

 

Punt 8. Interpel·lació al Consell sobre la seua política general pel que fa a 

l'accessibilitat de les persones amb discapacitat en les seues relacions i 

interactuacions amb la Generalitat Valenciana, que formula el diputat Antonio 

Woodward Poch, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 100.335, BOC 269). 

 

Punt 7. Interpel·lació a la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i  

Desenvolupament Rural sobre renovació del PIR i convenis marc amb Ecoembes i  

Ecovidrio, que formula la diputada Beatriu Gascó Verdier, del Grup Parlamentari  

Podemos-Podem (RE núm. 102.491, amb correcció d'errades RE núm. 103.230,  

BOC 273) 

 

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. Designació de vacants (titular i suplent) del Consell Valencià de 

Cooperació  al Desenvolupament. 

 

Punt 11. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, del mecenatge  

cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana (RE núm.  

93.364, BOC 254). Esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular  

(RE núm. 102.601, BOC 274) 

 

 Votació: l'esmena és rebutjada per 60 vots en contra i 24 a favor. 

 

Punt 12. Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d'Educació, Investigació,  

Cultura i Esport sobre la política de la conselleria per garantir una formació de  

persones adultes pública i de qualitat, presentada pel Grup Parlamentari Podemos- 

Podem  (RE núm. 101.128, BOC 274) 

 

 Votació: aprovada amb 59 vots a favor i 26 en contra. 
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Punt 13. Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera de Justícia, 

Administració  Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques sobre la 

política general del  Consell quant al control de les contractacions de personal i la 

provisió de llocs al  sector públic valencià, presentada pel Grup Parlamentari 

Podemos-Podem (RE núm.  104.204, BOC 274) 

 

 Votació: aprovada per unanimitat amb 84 vots. 

 


