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SESSIÓ 62 (16.11.2017) 

 

Punt 1. Debat de totalitat del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per 

a l'exercici 2018. Esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari Popular 

(RE núm. 82.496, BOC 225) i pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 82.543, 

BOC 225) 

 

 Votació de l'esmena a la totalitat del G.P. Popular: es rebutja per 40 vots a 

favor i 55 en contra. 

 

 Votació de l'esmena a la totalitat del G.P. Ciudadanos: es rebutja per 40 vots 

a favor i 56 en contra. 

 

Punt 2. Validació o derogació del Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, 

pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les 

administracions locals de la Comunitat per a la construcció, ampliació, adequació, 

reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat (RE número 

81.615, DOGV 8157) 

 

 Votació: validat per 54 vots a favor i 39 abstencions. 
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SESSIÓ 63 (17.11.2017) 

 

Punt 1. Debat de totalitat del Projecte de llei de mesures fiscals, de gestió 

administrativa i financera, i  d'organització de la Generalitat. Esmenes a la totalitat 

presentades pel Grup Parlamentari Popular (RE núm.  82.575, BOC 226) i pel Grup 

Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 82.641, BOC 226) 

 

 Votació de l'esmena a la totalitat del G.P. Popular: es rebutja per 43 vots a 

favor, 39 en contra i 12 abstenció. 

Votacio de l'emena a la totalitat del G.P. Ciudadanos: es rebutja per 44 vots 

a favor, 39 en contra i 12 abstenció. 

 

Punt 2. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de taxes (RE núm. 

76.689, BOC 211). Esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular 

(RE núm. 81.389, BOC 224) 

 

 Votació de l'esmena a la totalitat del G.P. Popular: es rebutja per 53 vots a 

favor i 37 en contra. 
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SESSIÓ 64 (22.11.2017) 

 

Punt 1. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Justícia, Governació i 

Administració Local sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, de coordinació de 

policies locals de la Comunitat  Valenciana (BOC 226) 

 

 Votació. 

 

 Votació esmenes G.P. Popular. 

 

 Votació esmenes G.P. Ciudadanos. 

 

 Votació esmena tècnica. 

 

 Votació articles. 

 

 Votació disposicions addicionals. 

 

 Votació disposicions transitòries i disposició derogatòria única. 

 

 Votació disposicions finals. 

 

 Votació exposició de motius. 

 

 Votació títol de la llei. 

 

 Votació conjunt del projecte de llei. 

 

Punt 2. 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, de cooperació i desenvolupament sostenible (BOC 228) 

 

 Votació esmenes transaccionals. 

 

 Votació esmenes transaccionals. 

 

 Votació esmenes G.P. Ciudadanos. 

 

 Votació esmena G.P. Polular. 

 

 Votació esmena G.P. Podemos-Podem. 

 

 Votació articles. 

 

 Votació disposicions. 

 

 Votació exposició de motius com a preàmbul de la llei. 

 

 Votació de totalitat: s'aprova per 61vots a favor i 28 abstencions. 

 

Punt 3. Presa en consideració de la Proposició de llei per la qual es regula i promou 

el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, presentada pels grups 
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parlamentaris Socialista, Compromís i Podemos-Podem (RE núm. 78.161, BOC 

214). Criteri del Conse 

 

 Votació. 

 

Punt 5. Preguntes orals en el Ple. 

 

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

Comerç i Treball: ajornada. 

 

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

Democràtiques i Llibertats Públiques sobre la política general de la conselleria en 

matèria de protecció de les víctimes de violència masclista, que formulen les 

diputades Cristina Cabedo Laborda i Llum Quiñonero Hernández, del Grup 

Parlamentari Podemos-Podem (RE número 82.741, BOC 228) 

 

Punt 8. Interpel·lació al conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sobre la 

política general del Consell sobre la promoció i desenvolupament de les societats 

musicals de la  Comunitat Valenciana, que formula la diputada Mercedes Ventura 

Campos, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 70.449, BOC 203) 

 

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. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de 

Gènere i del Col·lectiu LGTBI respecte a l'informe elaborat per la Subcomissió 

especial d'estudi respecte a la  realització d'un treball integral per a l'eradicació de 

les violències de gènere a la Comunitat Valenciana (BOC 198) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 4. Moció subsegüent a la Interpel·lació al conseller d'Educació, Investigació, 

Cultura i Esport sobre el Pla de construcció i millora de centres escolars, presentada 

pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 80.933, BOC 224) 

 

 Votació esmena transaccional: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 11. Moció subsegüent a la Interpel·lació al conseller d'Educació, Investigació, 

Cultura i Esport sobre la política general del Consell amb relació a la construcció del 

col·legi Regina Violant d'Almassora, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE 

núm. 80.936, BOC 224) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 
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SESSIÓ 65 (29.11.2017) 

 

Punt 1. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de l'Horta de 

València (RE núm. 68.227, BOC 199). Esmenes a a la totalitat presentades pel Grup 

Parlamentari Popular (RE núm. 83.184, BOC 230) i pel Grup Parlamentari 

Ciudadanos (RE núm. 83.372, BOC 230) 

 

 Votació esmena a la totalitat del G.P. Popular: es rebutja per 39 vots a favor 

i 53 en contra. 

 

 Votació esmena a la totalitat del G.P. Ciudadanos: es rebutja per 38 vots a 

favor i 53 en contra. 

 

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

d'urgència sobre el reforç de les funcions de l'alta inspecció educativa de l'Estat, 

presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 81.015, BOC 224) 

 

 Votació: es rebutja per 42 vots a favor i 48 en contra. 

 

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

d'urgència sobre la creació d'un fons de lluita contra la sequera, presentada pel 

Grup Parlamentari Socialista (RE número 81.262, BOC 224) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 5. Preguntes 1115 (BOC 230), 1116 (BOC 230), 1075 (BOC 224), 1055 (BOC 

217), 882 (BOC 179), 1042 (BOC 215), 999 (BOC 208), 917 (BOC 189), 958 (BOC 

203), 843 (BOC 174), 1119 (BOC 230), 1101 (BOC 228), 930 (BOC 191), 1007 

(BOC 215), 1061 (BOC 217) 

 

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

Polítiques Inclusives sobre la política general del Consell en relació amb els treballs 

duts a terme per al desplegament reglamentari de la Llei 3/2017, de 3 de febrer, de 

la Generalitat, per a pal·liar i reduir la pobresa energètica (electricitat, aigua i gas) 

a la Comunitat Valenciana, que formula el diputat Vicente Casanova Claramonte, 

del Grup Parlamentari Popular (RE núm. 65.994, BOC 191) 

 

Punt 7. Interpel·lació pel procediment especial d'urgència presentada pel Grup  

Parlamentari Podemos-Podem. 

 

Punt 8.Interpel·lació al conseller d'Hisenda i Model Econòmic sobre la política 

general del Consell en matèria tributària pel que fa al sector turístic, que formula el 

diputat Antonio Joaquín Woodward Poch, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE 

núm. 79.553, BOC 215) 

 

Punt 9. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Política Social i Ocupació 

sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió (BOC 229) 

 

 Votació de les esmenes tècniques. 

 

 Votació de les esmenes del G.P. Ciudadanos. 

 

 Votació de les esmenes del G.P. Popular. 
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 Votació de les esmenes del G.P. Podemos-Podem. 

 

 Votació de l'articulat i disposicions. 

 

 Votació exposició de motius de la llei. 

 

 Votación del titol de la llei. 

 

 Votació de totalitat: s'aprova per 58 vots a favor i 27 en contra. 

 

Punt 10. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, reguladora de 

l'nstitut Valencià d'Art Modern (IVAM) (RE núm. 67.621, BOC 198) 

 

Punt 11.Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la paralització de l'obra d'ampliació a tres carrils del tram 

Carraixet-València de l'autovia V-21, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-

Podem (RE núm. 79.912, BOC 219) 

 

 Votació: es rebutja per 28 vots a favor, 43 en contra i 18 abstencions. 

 

Punt 12. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la creació d'una connexió ferroviària d'alta qualitat i capacitat 

entre l'àrea urbana d'Alacant i l'aeroport de l'Altet, presentada pel Grup 

Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 62.045, BOC 181) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 13. Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell sobre la política general en 

matèria de  

Punts de trobada familiar, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE 

núm. 81.699, BOC 224) 

 

 Votació de l'esmena transaccional: s'aprova per 58 vots a favor i 29 

abstencions. 

 

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

d'urgència sobre la retirada dels recursos d'inconstitucionalitat davant les lleis 

2/2017 i 3/2017, aprovades per les Corts el 25 de gener de 2017, presentada pel 

Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 82.616, BOC 230) 

 

 Votació: s'aprova per 47 vots a favor, 33 en contra. 

 


