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SESSIÓ 10 (06.10.2015) 

 

 

PUNT ÚNIC.- Comunicació del Consell sobre finançament autonòmic (RE núm. 

2.844,  BOC 17) 

 

 Votació Proposta de Resolució RE núm. 3.468 F.86 C.0 Abs 0 

 

 Votació Proposta de Resolució RE núm. 3469 F.28 C.51 ABS.13 

 

 Votació Proposta de Resolució RE núm. 3469 F.30 C.53 ABS.13 

 

 Votació Proposta de Resolució RE núm. 3470 F.30 C.54 ABS.13 

 

 Votació Proposta de Resolució RE núm. 3471 F.30 C.54 ABS.13 

 

 Votació Proposta de Resolució RE núm. 3472 F.30 C.54 ABS.13 
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SESSIÓ 11 (14.10.2015) 

 

Punt 1. Decret llei 4/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual s'estableixen 

mesures urgents derivades de l'aplicació de les disposicions addicional quinzena i 

transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

Racionalització i Sostenibilitat de l'administració  local, relatives a l'educació, salut i 

serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (RE núm. 2.226, DOCV 7.610) 

 

 Votació validació o derogació del Decret llei 4/2015 F.63 C.30. ABS.0 

 

Punt 2. Decret llei 5/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifica 

l'àmbit competencial de l'Institut Valencià de Finances i de l'Institut Valencià de 

Competitivitat Empresarial (RE núm. 2.227, DOCV 7.610, amb correcció d'errades 

RE núm. 2.552, DOCV 7.620) 

 

 Votació validació o derogació del Decret llei 5/2015 F.48 C.44 ABS.0 

 

Punt 3. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 

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

Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 224, 

BOC 5). Criteri del Consell (RE núm. 1.768, BOC 11) acumulada a la Presa en 

consideració de la Proposició de llei de modificació de l'article 33 bis, de la Llei de 

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

Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 542, 

BOC 7). Criteri del Consell (RE núm. 2.433, BOC 18) 

 

 Votació Proposició de llei (RE núm. 224) F.64 C.30 ABS.0 

 

 Votació Proposició de llei (RE núm. 542) F.80 C.13 ABS.0 

 

Punt 4. Presa en consideració de la Proposició de llei de comptes oberts per a 

l'administració pública valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-

Podem (RE núm. 738, BOC 9). Criteri del Consell (RE núm. 2.554, BOC 20) 

 

 Votació Proposició de llei (RE núm. 738) F.50 C.0 ABS.43 

 

Punt 5. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 

6/2002, de 2 d'agost, de la Generalitat valenciana, d'Estatut dels expresidents de la 

Generalitat valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE 

núm. 1.020, BOC 11). Criteri del Consell (RE núm. 2.843, BOC 20) 

 

 Votació Proposició de llei (RE núm. 1.020) F.64 C.0 ABS.31 

 

Punt 6. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 

2/1983, de 2 d'octubre, per la qual es declaren d'interès general per a la Comunitat 

Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials per a 

l'adaptació a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 

de l'administració local, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 1.725, 

BOC 11). Criteri del Consell (RE núm. 2.842, BOC 20) 

 

 Votació Proposición de llei (RE núm. 1.725) F.31 C.63 ABS.0 
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Punt 11. Designació de dos diputats o diputades per a cobrir les places de vocals 

corresponents a les Corts en el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament 

 

Punt 8. Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball sobre la política general de la Conselleria per a garantir la viabilitat 

de la Institució Firal Alacantina (IFA), que formula la portaveu adjunta Eva Ortiz 

Vilella, del Grup Parlamentari Popular (RE núm. 2.492, BOC 18) 

 

Punt 9. Interpel·lació al Consell sobre la política general del Consell respecte a la 

realització d'una auditoria ciutadana del deute, en compliment de l'Acord del 

Botànic, formulada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 3.362, BOC 

20) 

 

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

sobre la modificació del Decret 42/2008, pel qual es regula el Consell valencià de 

cooperació al desenvolupament, presentada pels grups parlamentaris Popular, 

Socialista, Compromís, Ciudadanos i Podemos-Podem (RE número 3.457, BOC 20) 

 

 Votació F.74 C.0 ABS.0 

 

Punt 13. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la defensa de l'estat de dret i la cohesió d'Espanya, presentada pel 

Grup Parlamentari Popular (RE núm. 2.264, BOC 16) 

 

 Votació F.42 C.52 ABS.0 

 

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 14. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre l'alumnat d'universitats privades en centres públics sanitaris, 

presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE núm. 2.764, BOC 20) 

 

 Votació F.50 C.39 ABS.0 

 

Punt 15. Presa en consideració de la Proposició no de llei tramitació especial 

d'urgència sobre el tancament del Centre d'Internament d'Estrangers de Sapadors, 

presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 2.345, BOC 18) 

 

 Votació F.46 C.42  ABS.0 

 

Punt 16. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la modificació de l'Estatut d'Autonomia-Eliminació del Consell 

Jurídic Consultiu, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 2.808, 

BOC 20) 

 

 Votació F.13 C.76 ABS.0 

 

Punt 17. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la retirada de totes les plaques commemoratives, inaugurals o 

esments honorífics on figure el nom de persones que hagen ostentat càrrecs públics 
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i hagen estat condemnades per sentència ferma per casos de corrupció, presentada 

pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 1.742, BOC 15) 

 

 Votació F.87 C.0 ABS 0 
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SESSIÓ 12 (21.10.2015) 

 

 

Punt 1. Proposta de creació d'una comissió especial d'estudi sobre la possibilitat 

d'una àmplia reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, 

presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 470,(BOC 8) acumulada a 

Proposta de creació d'una comissió especial d'estudi sobre la possibilitat d'una nova 

llei electoral valenciana i la possibilitat de reforma de l'Estatut d'Autonomia, 

presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 817, BOC 15) 

 

 Votació de l'esmena transaccional F.96 C.0 ABS.0 

 

Punt 2. Proposta de creació d'una comissió especial d'estudi sobre la realització 

d'un treball integral per a l'eradicació de les violències de gènere a la Comunitat 

Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 766, BOC 

15) 

 

 Votació proposta (RE núm. 766) F.89 C.0 ABS.0 

 

Punt 3. Proposta de creació d'una comissió especial d'estudi sobre la possibilitat 

d'una nova llei de coordinació de policies locals valenciana, presentada pel Grup 

Parlamentari Compromís (RE núm. 1.056, BOC 15) 

 

 Votació de proposta (RE núm. 1.056) F.94 C.0 ABS.0 

 

Punt 4. Proposta de creació d'una comissió d'investigació per a esbrinar els motius 

de contaminació dels aqüífers que abasteixen d'aigua potable els municipis del 

nostre territori, com és el cas de la comarca de la Ribera, el temps i les 

conseqüències per al consum humà d'aigua contaminada, en especial l'afecció a 

embarassades i xiquets, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 

1.075, BOC 12) 

 

 Votació de proposta (RE núm. 1075) F.64 C.29 ABS.0 

 

Punt 5. Proposta de creació d'una comissió especial per a l'estudi del dèficit hídric 

de la Comunitat Valenciana i possibles solucions, presentada pel Grup Parlamentari 

Popular (RE núm. 2.304, BOC 18) acumulada a Proposta de creació d'una comissió 

especial per a l'estudi de la gestió de l'aigua de la Comunitat Valenciana i possibles 

alternatives d'actuació davant els efectes del canvi climàtic, presentada pel Grup 

Parlamentari Compromís (RE núm. 2.908, BOC 22) 

 

 Votació F.97 C.0 ABS.0 

 

Punt 6. Proposta de creació d'una comissió d'investigació per a l'estudi del procés 

d'adjudicació de les places de residències d'accessibilitat per a les persones 

dependents, en concret als centres del grup Savia, presentada pel Grup 

Parlamentari Socialista (RE núm. 2.591, BOC 19) 

 

 Votació de la proposta (RE núm. 2591) F.65 C.0 ABS.29 

 

Punt 7. Preguntes orals davant del ple 
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Punt 8. Interpel·lació al conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport sobre la 

política general de la Conselleria en relació amb els criteris de selecció dels centres 

educatius per a la posada en marxa del pla que amplia als xiquets de dos anys 

l'educació infantil en la xarxa pública, que formula la portaveu adjunta Mª José 

Catalá Verdet, del Grup Parlamentari Popular (RE núm. 2.759, BOC 21) 

 

Punt 9. Interpel·lació al Consell sobre la política general i dinàmica de funcionament 

de l'entramat del futur sistema valencià d'innovació, posant especial èmfasi en la 

coordinació dels diferents agents que l'integraran, les seues funcions i els possibles 

solapaments, com també en la prevenció i resolució, si escau, de possibles 

conflictes competencials derivats d'una doble dependència orgànica i funcional 

d'algun dels seus òrgans i/o entitats, que formula el diputat José Francisco Almería 

Serrano, del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 3.590, BOC 22)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 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. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la creació d'un fons de contingència social per a cobrir les 

necessitats dels refugiats acollits en la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup 

Parlamentari Popular (RE núm. 3.340, BOC 22) 

 

 Votació de la proposició no de llei (RE núm. 3.340) F.31 C.50 ABS.12 

 

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

d'urgència sobre el retorn del talent valencià, presentada pel Grup Parlamentari 

Socialista (RE núm. 2.869, BOC 21) 

 

 Votació de la proposició no de llei (RE núm. 2.869) F.89 C.0 ABS.0 

 

Punt 13. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre l'oferiment de títols de transport gratuïts a les persones 

desocupades, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 3.460, BOC 

22) 

 

 Votació de l'esmena transaccional F.92 C.0 ABS.0 

 

Punt 14. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació  especial 

d'urgència sobre la modificació de l'Estatut d'Autonomia- Eliminació d'aforaments, 

presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos  (RE núm. 3.356, BOC 22) 

 

 Votació de l'esmena transaccional F.78 C.0  ABS.0 

 

Punt 15. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre el rebuig a les negociacions que s'estan realitzant sobre el tractat 

transatlàntic de lliure comerç entre els Estats Units (EUA) i la Unió Europea, 

presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 2.403, BOC 18) 

 

 Votació de la Proposició no de llei F.28 C.57 ABS 0 
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SESSIÓ 13 (28.10.2015) 

 

 

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

d'urgència sobre el suport als autònoms i emprenedors de la Comunitat Valenciana, 

presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 3.799, BOC 24) 

 

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

d'urgència sobre l'IVA cultural, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE 

núm. 2.588, BOC 19) 

 

 Votació F. 51. C. 0. ABS. 41 

 

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

d'urgència sobre la derogació immediata del Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, 

pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les 

modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció 

d'autoconsum, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 3.812, BOC 

24) 

 

 Votació F. 63. C. 30. ABS. 0 

 

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

d'urgència sobre l'ordenació del sòl edificable, presentada pel Grup Parlamentari 

Ciudadanos (RE núm. 3.522, BOC 24) 

 

 Votació F. 61 C.0  ABS. 29 

 

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

d'urgència sobre l'adopció de mesures immediates per a combatre les violències 

masclistes, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 2.959, 

BOC 21) 

 

 Votació F.88 C.0 ABS.0 

 

Punt 9. Interpel·lació a la consellera de Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 

Territori sobre la política general sobre nomenaments i designacions en determinats 

òrgans i entitats dependents de la Conselleria, que formula el diputat Alfredo 

Castelló Sáez, del Grup  Parlamentari Popular (RE núm. 3.793, BOC 24) 

 

Punt 10. Interpel·lació a la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 

Territori sobre la política general de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori en relació al Projecte Alcoinnova, que formula la diputada 

Rosa María García González, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 3.780, 

BOC 24) 

 

Punt 11. Interpel·lació al Consell sobre la política general del Consell en matèria de 

desnonaments, que formula el diputat César Jiménez Doménech, del Grup 

Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 3.381, BOC 21) 
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Punt 12. Compareixença del president del Consell per a respondre les  preguntes 

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

parlamentaris. 

 

Punt nou sobre la declaració de l'any 2016 com a any del pintor ignasi Pinazo 

Camarlench 

 

 Votació F.90 C.0 ABS. 0 

 

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

Consell respecte a la realització d'una auditoria ciutadana del deute, en compliment 

de l'Acord del Botànic, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 

3.788, BOC 2 

 

 Votació F.51 C.28  ABS.12 

 

Punt 7. Moció subsegüent a la Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball sobre la política general de la Conselleria per a 

garantir la viabilitat de la Institució Firal Alacantina (IFA), presentada pel Grup 

Parlamentari Popular (RE núm. 3.792, BOC 24)Punt 8. Preguntes 102 (BOC 22), 46, 

55 (BOC 20), 84, 91 (BOC 22), 119 (BOC 24), 70, 66 (BOC 20), 97 (BOC 22), 107, 

108 (BOC 22), 116, 125, 110, 123 (BOC 24) 

 

 Votació: S'aprova per unanimitat 

 

 Votació F. 52. C. 0. ABS. 41 

 

Punt 14. Presa en consideració de la Proposició de llei per la qual es regula la 

iniciativa legislativa popular davant les Corts, presentada pel Grup Parlamentari 

Popular (RE núm. 2.160, BOC 16). Criteri del Consell (RE núm. 3.850, BOC 24) 

 

 Votació F. 29 C. 46. ABS. 12 

 

Punt 15. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 

1/1987, de 31 de març electoral valenciana, presentada pel Grup Parlamentari 

Ciudadanos (RE núm. 2.230, BOC 16). Criteri del Consell (RE núm. 3.849, BOC 24) 

 

Punt 16. Proposta de creació d'una comissió especial d'investigació sobre els 

aspectes de la gestió general de les institucions firals de la Comunitat Valenciana, 

presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE núm. 3.614, BOC 24) 

 

 Votació F. 40. C. 0. ABS. 41. 

 

 


