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SESSIÓ 81 (01.10.2014) 

 

Punt 1. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 

5/1993, de 27 de desembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular de la 

Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE núm. 

85.583, BOC 240). Criteri del Consell (BOC 251) 

 

 Votació F.38 C.49 A.0 

 

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

d'urgència sobre el suport al sector de les cooperatives de crèdit valencianes, 

presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 91.484, BOC 270) 

 

 Votació F.87 C.0 ABS.0 

 

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

d?urgència sobre l?elaboració d?un consens entre en Consell de la Generalitat i els 

agents socials, del mapa de prioritats en matèria d?infraestructures a la Comunitat 

Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE núm. 92.021, BOC 

270) 

 

 Votació F.76 C.0 ABS.10 

 

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

d?urgència sobre la no realització de pujades del cadastre percentuals en un 

moment en què el preu de mercat està en procés de reducció, presentada pel Grup 

Parlamentari Compromís (RE núm. 90.678, BOC 270) 

 

 Votació F.82 C.0 ABS.0 

 

Punt 5. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d?urgència sobre la suspensió cautelar i immediata de la tramitació de l?actuació 

territorial estratègica (ATE) per a implantar una macrosuperfície comercial a 

Alacant, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE núm. 94.067, BOC 

270) 

 

 Votació F.38 C.46 ABS.1 

 

Punt 6. Proposta de creació d?una comissió d'investigació sobre les irregularitats 

produïdes en l'empresa pública Vaersa entre els anys 2004 i 2014, ambdós 

inclosos, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE núm. 89.662, BOC 267) 

acumulada a Proposta de creació d?una comissió d'investigació que esclaresca el 

funcionament administratiu que va permetre la presumpta contractació 

d'assessories jurídiques sense concurs públic i el pagament de factures i nòmines 

"inflades", realitzades pels exdirectors de Vaersa Felipe Espinosa i Enrique Simó, 

presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE núm. 90.063, BOC 267) 

 

 Votació (RE núm. 89.662) F.37 C.44 ABS.0 

 

 Votació (RE núm. 90.063) F.37 C.44 ABS.0 
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Punt 10. Interpel·lació pel procediment especial d?urgència al vicepresident del 

Consell i conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua sobre la 

política general de la conselleria davant la reforma de la PAC per al període 2014-

2020, que formula la diputada María Vicenta Crespo Domínguez, del Grup 

Parlamentari Socialista (RE núm. 92.305, BOC 267) 

 

Punt 11. Interpel·lació al Consell sobre la política general del Consell relativa al 

sector financer valencià, que formula el diputat Fran Ferri i Fayos, del Grup 

Parlamentari Compromís (RE núm. 89.345, BOC 267) 

 

Punt 12. Interpel·lació al Consell sobre la política general del Consell respecte a la 

exigència d?un canvi en el model de finançament autonòmic, que formula el diputat 

Ignacio Blanco Giner, del Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE núm. 89.670, BOC 

267) 

 

Punt 13. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes 

d'interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups 

parlamentaris 

 

Punt 7. Proposta de creació d'una comissió d'investigació que estudie la gestió de 

les residències i les adjudicacions de places d'accesibilitat social per a persones 

grans dependents, per part de la Generalitat Valenciana, en el període 2001-2014, 

presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE núm. 90.062, BOC 267) 

acumulada a Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre el procés 

d'adjudicació de places residencials en els centres del grup Savia, presentada pel 

Grup Parlamentari Socialista (RE núm. 91.464, BOC 267) 

 

 Votació proposta (RE núm. 90.062) F.34 C.46 ABS.0 

 

 Votació proposta (RE núm. 90.464) F.34 C.46 ABS.0 

 

Punt 8. Proposta de creació d'una comissió d'investigació amb relació a les 

irregularitats comptables de la Generalitat i a la informació proporcionada per la 

Intervenció General quant a les xifres de dèficit i deute, que han generat l'obertura 

d'una investigació per part de la Comissió Europea, presentada pel Grup 

Parlamentari Esquerra Unida (RE núm. 91.508, BOC 267) acumulada a Proposta de 

creació d'una comissió d'investigació per a conèixer els motius i depurar les 

responsabilitats polítiques que puguen derivar-se de la falsificació dels comptes 

públics valencians dels darrers anys que han posat en observació des de la Unió 

Europea, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 91.536, BOC 267) 

 

 Votació proposta (RE. núm. 91.508) F.37 C.46 ABS.0 

 

 Votació proposta (RE. núm. 91.536) F.37 C.46 ABS.0 
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SESSIÓ 82 (15.10.2014) 

 

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

d'urgència sobre el suport a l'Estratègia d'especialització intel·ligent per a la 

investigacio i innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV), presentada pel Grup 

Parlamentari Popular (RE núm. 93.501, BOC 270) 

 

 Votació F.47 C.0 ABS.39 

 

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

d'urgència sobre la modificació de la Llei de 18 juny de 1870, de regles per a 

l'exercici de la gràcia d'indult, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE 

núm. 93.304, BOC 273) 

 

 Votació F.42 C.46 ABS.0 

 

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

d'urgència sobre la realització d'accions oportunes davant la Unió Europea per tal 

de millorar les ajudes econòmiques per a pal·liar els efectes del veto rus a les 

importacions europees en relació als productes agraris valencians, presentada pel 

Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 92.708, BOC 273) 

 

 Votació en la esmena transaccional incoporada F.52 C.0 ABS.35 

 

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

d'urgència sobre la retirada del Decret 113/2013, de 2 d'agost, pel qual s'estableix 

el règim i les quanties dels preus públics que s'han de percebre en l'àmbit dels 

serveis socials, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE núm. 89.656, 

BOC 272) 

 

 Votació F.36 C.45 ABS.0 

 

Punt 12. Interpel·lació pel procediment especial d'urgència a la consellera de 

Benestar Social sobre la política general de la conselleria en matèria d'atenció a la 

dependència, que formula el diputat José Manuel Sánchez Asencio, del Grup 

Parlamentari Socialista (RE núm. 93.142, BOC 270) 

 

Punt 13. Interpel·lació a la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient 

sobre la política general de la conselleria en relació a la promoció de l'aeroport de 

l'Altet i les principals destinacions turístiques del seu voltant, que formula la 

diputada Mireia Mollà i Herrera, del Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 

96.759, BOC 273) 

 

Punt 14. Interpel·lació a la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient 

sobre la política general del Consell davant les inversions recollides en els PGE en 

matèria ferroviària, que formula el diputat Víctor Tormo Ruiz, del Grup Parlamentari 

Esquerra Unida (RE núm. 96.708, amb correcció d'errades RE núm. 96.749, BOC 

273) 

 

Punt 5. Moció subsegüent a la Interpel·lació pel procediment especial d'urgència al 

vicepresident del Consell i conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació 

i Aigua sobre la política general de la conselleria davant la reforma de la PAC per al 
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període 2014-2020, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE núm. 96.505, 

BOC 273) 

 

 Votació F.39 C.44 ABS.0 

 

Punt 6. Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell sobre la política general del 

Consell relativa al sector financer valencià, presentada pel Grup Parlamentari 

Compromís (RE núm. 96.623, BOC 273) 

 

 Votació F.39 C.45 ABS.0 

 

Punt 7. Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell sobre la política general del 

Consell respecte a la exigència d'un canvi en el model de finançament autonòmic, 

presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE núm. 96.553, BOC 273) 

 

 Votació F.39 C.45 ABS.0 

 

Punt 8. Proposta de creació d'una comissió d'investigació per a estudiar el fet que 

ciutadans i ciutadanes que viuen al territori valencià i que exerceixen el seu dret 

constitucional a la reunió i manifestació pacífiques estiguen patint un ús abusiu de 

la força policial, una vigilància policial no justificada o la imposició de sancions 

il·legítimes per a desmotivar la participació en protestes ciutadanes, presentada pel 

Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 91.934, BOC 267) 

 

 Votació F.39 C.45 ABS.0 

 

Punt 9. Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre les presumptes 

irregularitats en els contractes i pagaments relatius al projecte fallit de Centre de 

Convencions de Castelló, adjudicat a l'arquitecte Santiago Calatrava, per tal de 

donar-ne el màxim d'informació a la ciutadania i esbrinar les possibles 

responsabilitats dels particulars i dels gestors públics vinculats als fets, presentada 

pel Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE núm. 93.164, BOC 267) 

 

 Votació F. 39 C.44 ABS.0 

 

Punt 10. Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre l'aplicació passada 

i present de la Llei de dependència al territori autonòmic valencià, presentada pel 

Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE núm. 94.007, BOC 272) 

 

 Votació F.37 C.45 ABS.0 

 

Punt 15. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes 

d'interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups 

parlamentaris 
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SESSIÓ 83 (22.10.2014) 

 

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

d'urgència sobre l'aprovació del nou Pla d'acció territorial sobre prevenció del risc 

d'inundacions a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), presentada pel Grup 

Parlamentari Popular (RE núm. 91.918, BOC 274) 

 

 Votació F.46 C.0 ABS.40 

 

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

d'urgència sobre el deute dels departaments de concessió administrativa amb el 

IVO per l'atenció de pacients oncològics, presentada pel Grup Parlamentari 

Socialista (RE núm. 93.138, BOC 275) 

 

 Votació F.41 C.45 ABS.0 

 

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

d'urgència sobre l'inici del procediment judicial per a revertir la injusta situación 

d'infrafinançament, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 

93.369, BOC 275) 

 

 Votació F.41 C.46 ABS.0 

 

Punt 4. Presa en consideració de la Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la realització d'un control a tots els edificis públics de centres 

educatius per a comprovar la presència de materials que continguen amiant, 

presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida (RE núm. 96.830, BOC 275) 

 

 Votació F.39 C.46 ABS.0 

 

Punt 5. Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre totes les 

deficiències detectades al voltant de la planificació prèvia, de l'evacuació de la 

població afectada i de l'actuació dels mitjans de prevenció i extinció d'incendis 

forestals en el pitjor incendi produït en 2014 al nostre territori, iniciat el passat 11 

de setembre i que va assolar almenys 444 ha al Parc Natural del Montgó, 

presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 94.073, BOC 275) 

 

 Votació F.40 C.44 ABS.0 

 

Punt 9. Interpel·lació pel procediment especial d'urgència al conseller de 

Governació i Justícia sobre la política general de la conselleria en matèria de justícia 

a la Comunitat Valenciana, que formula la diputada Verónica López Ramón, del 

Grup Parlamentari Socialista (RE núm. 92.309, BOC 267) 

 

Punt 10. Interpel·lació pel procediment especial d'urgència al conseller de 

Governació i Justícia sobre la política general del Consell en matèria de participació 

ciutadana en la prevenció i extinció d'incendis forestals.(RE núm. 97.036) 

 

Punt 11. Interpel·lació a la consellera de Benestar Social sobre la política general de 

la Conselleria de Benestar Social respecte a les places d'accessibilitat social, que 

formula la diputada Esther López Barceló, del Grup Parlamentari Esquerra Unida 

(RE núm. 96.698, BOC 273) 
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Punt 6. Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre el procés 

d'elaboració i tramitació del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alacant, el Pla 

Rabassa i l'Actuació Territorial Estratègia d'IKEA, atès que dites actuacions 

urbanístiques estan sent objecte d'investigació judicial per estar associades a 

pressumptes delictes de corrupció, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra 

Unida (RE núm. 94.107, BOC 275) 

 

 Votació F.35 C.48 ABS.0 

 

Punt 7. Proposta de creació d'una comissió d'investigació per a estudiar les 

irregularitats que s'han denunciat en els últims anys en Fira València, entre d'altres, 

la gestió dels crèdits milionaris del Banc Europeu d'Inversions destinats a la 

institució o els sobrecostos milionaris injustificats en les obres d'ampliació 

executades a partir de 2002 fins el 2009, segons revela l'informe de la Intervenció 

General de la Generalitat, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE 

núm. 94.381, BOC 275) acumulada a Proposta de creació d'una comissió 

d'investigació per a estudiar tots els aspectes de la gestió general de la institució 

Fira València en els últims anys, els possibles sobrecostos de les operacions 

d'ampliació i modernització, i la gestió dels prèstecs del BEI i dels avals públics 

concedits a aquesta institució, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE 

núm. 95.054, BOC 275) 

 

 Votació (RE núm. 94.381) F.38 C.46 ABS.0 

 

 Votació (RE núm. 95.054) F.39 C.46 ABS.0 

 

 

 

 


