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SESSIÓ 60 (18.10.2017) 

 

Punt 1. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de coordinació de 

policies locals de la Comunitat Valenciana (RE número 65.238, BOC 190) 

 

Punt 2. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 

11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'estatut de les persones amb 

discapacitat, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís, Podemos-

Podem, Popular, Ciudadanos i el diputat no adscrit Alberto García Salvador (RE 

número 70.204, BOC 203). Criteri del Consell (RE número 77.500, BOC 215) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 3. 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 en matèria de proliferació de fauna silvestre a la Comunitat Valenciana, 

presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 68.389, BOC 201) 

 

 Votació esmena transaccional. 

 

Punt 4. Moció subsegüent a la Interpel·lació a la consellera d'Habitatge, Obres 

Públiques i Vertebració del Territori sobre la política general de la conselleria 

respecte als habitatges del barri de José Antonio d'Alacant i la seua situació, 

presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 68.421, BOC 201) 

 

 Votació: es rebutja per 38 vots a favor i 51 en contra. 

 

Punt 5. Moció subsegüent a la Interpel·lació a la consellera d'Habitatge, Obres 

Públiques i Vertebració del Territori, sobre el pla de rehabilitació del parc públic 

d'habitatges, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 

77.979, BOC 213) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 6. Preguntes orals en el Ple. 

 

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

política general del Consell en relació amb la construcció del col·legi Regina Violant 

d'Almassora, que formula el diputat Vicente Casanova Claramonte, del Grup 

Parlamentari Popular (RE número 79.572, BOC 215) 

 

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

Pla de construcció i millora de centres escolars, que formula el diputat Antonio 

Montiel Márquez, del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 76.694, BOC 

208) 

 

Punt 9. Interpel·lació al Consell sobre les accions que du a terme per a millorar les 

condicions de treball i la qualitat de vida de les persones treballadores autònomes 

de la Comunitat Valenciana, que formula el diputat Antonio Woodward Poch, del 

Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 65.214, BOC 187) 
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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. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Justícia, Governació i 

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

democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (reproducció 

mecanografiada) 

 

 Votació de les esmenes del G.P. Popular. 

 

 Votació de les esmenes del G.P. Ciudadanos. 

 

 Votació de l'articulat. 

 

 Votació de les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i finals. 

 

 Votació Exposició de Motius. 

 

 Votació de totalitat: s'aprova per 52 vots a favor, 29 en contra i 9 

abstencions. 

 

 Votació del títol de la Llei: s'aprova per 52 vots a favor, 28 en contra i 9 

abstencions. 

 

Punt 12. Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre l'origen i les 

mesures adoptades per a l'erradicació del brot de legionel·la produït a la 

urbanització de Calicanto a Xiva, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE 

número 74.801, BOC 206) 

 

 Votació: es rebutja per 41 vots a favor i 46 en contra. 

 

Punt 13. Moció subsegüent a la Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball sobre la política general del Consell pel que fa 

a l'impuls i ajudes al desenvolupament del comerç electrònic en el petit i mitjà 

comerç de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-

Podem (RE número 68.419, BOC 201) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 
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SESSIÓ 61 (25.10.2017) 

 

Punt 1. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Política Social i Ocupació 

sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut (BOC 

218) 

 

 Votació esmenes transaccionals. 

 

 Votació esmenes G.P. Popular. 

 

 Votació esmenes G.P. Ciudadanos. 

 

 Votació esmena diputat no adscrit. 

 

 Votació de l'articulat. 

 

 Votació disposicions transitòries. 

 

 Votació disposició derogatòria. 

 

 Votació disposicions finals. 

 

 Votació Exposició de Motius. 

 

 Votació tìtol de la Llei. 

 

 Votació de totalitat: s'aprova per 66 vots a favor i 28 abstencions. 

 

Punt 2. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de renda valenciana 

d'inclusió (RE núm. 70.336, BOC 203). Esmena a la totalitat presentada pel Grup 

Parlamentari Popular (RE número 81.042, reproducció mecanografiada) 

 

 Votació esmena: es rebutja per 27 vots a favor, 52 en contra i 12 

abstencions. 

 

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 les lleis reguladores de les institucions de la Generalitat per garantir la paritat de 

gènere als seus òrgans, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís 

i Podemos-Podem (BOC 218) 

 

 Votació esmenes G.P. Popular. 

 

 Votació de l'articulat. 

 

 Votació disposicions addicional, derogatòria i final. 

 

 Votació preàmbul de la llei. 

 

 Votació de totalitat: s'aprova per 64 vots a favor i 28 en contra. 

 

Punt 5. Preguntes orals en el Ple. 
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Punt 6. Interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública sobre la 

resolució de les vigents concessions sanitàries, que formula el diputat José Juan 

Zaplana López, del Grup Parlamentari Popular (RE número 36.805, BOC 117). 

 

Punt 7. Interpel·lació al Consell sobre la política general en matèria de  

Punts de trobada familiar, que formula la diputada Fabiola Meco Tébar, del Grup 

Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 66.021, BOC 191) 

 

Punt 8. Interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública sobre la  

política general de la conselleria en matèria de personal en la sanitat pública  

valenciana, que formula el diputat Juan Ginés Córdoba Cortijo, del Grup 

Parlamentari  Ciudadanos (RE núm. 64.759, BOC 184) 

 

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 d'Obres Públiques, 

Infraestructures i Transports sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, del taxi de 

la Comunitat Valenciana (BOC 218) 

 

 Votació esmena del G.P. Podemos-Podem.. 

 

 Votació esmena de les G.P. Socialista - Compromis. 

 

 Votació d'esmenes correcció de errors. 

 

 Votació d'esmenes del G.P. Ciudadanos. 

 

 Votació d'esmenes de les G.P. Socialista - G.P. Compromis. 

 

 Votació d'esmenes del G.P. Popular. 

 

 Votació d'esmenes del G.P. Podemos-Podem. 

 

 Votació de l'articulat. 

 

 Votació de les disposicions addicionals, transitòria i final. 

 

 Votació exposició de motius com a preàmbul de la llei. 

 

 Votació totalitat: s'aprova per 54 vots a favor i 38 en contra. 

 

Punt 11. Presa en consideració de la Proposició de llei de proposició de llei orgànica 

de modificació de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana en relació a la 

figura de l'aforament, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 

64.349, BOC 186). Criteri del Consell (RE núm. 66.748, BOC 192) 

 

 Votació: s'aprova per 87 vot a favor. 

 

Punt 4. 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  
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de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de la Sindicatura de  

Comptes, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (BOC 194, correcció  

d'errades BOC 217) 

 

 Votació de les esmenes tècniques i transaccionals. 

 

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

 

 Votació de les esmenes G.P. Popular. 

 

 Votació de l'articulat, les disposicions addicionals i l'exposició de motius com 

a preàmbul de la llei. 

 

 Votació de totalitat: s'aprova per 84 vots a favor. 

 


