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SESSIÓ 83 (17.10.2018) 

 

Punt 1. Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera d'Agricultura, Medi 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural sobre la situació actual de Vaersa 

i els seus treballadors, presentada pel Grup Parlamentari Popular. 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat amb 88 vots. 

 

Punt 2. Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d'Hisenda i Model Econòmic 

sobre la política general d'actuació de la conselleria respecte als fons estructurals 

que gestiona dels programes operatius del fons social europeu (FSE) i del fons de 

desenvolupament regional (FEDER) en el període 2014-2020, presentada pel Grup 

Parlamentari Podemos-Podem. 

 

 Votació: s'aprova per 79 vots a favor i 9 en contra. 

 

Punt 3. Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i 

Salut Pública sobre la situació en què es troben les fundacions públiques 

d'investigació sanitària de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup 

Parlamentari Ciudadanos. 

 

 Votació: es rebutja per 38 vots a favor i 47 en contra. 

 

Punt 4. Debat i votació del dictamen de la Comissió especial d'estudi sobre la 

situació del sector ramader i els seus productes, la viabilitat dels escorxadors 

públics existents, les polítiques públiques i de finançament d'aquests. 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat amb 87 vots. 

 

Punt 12. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Justícia, Governació i 

Administració Local sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, d'inspecció general 

de serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en 

l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. 

 

 Votació conjunta de les esmenes transaccionals. 

 

 Votació esmenes del G.P. Ciudadanos. 

 

 Votació esmenes del G.P. Popular. 

 

 Votació de l'articulat de la llei. 

 

 Votació de les disposicions adicionals. 

 

 Votació de l'exposició de motius. 

 

 Votació del títol de la llei. 

 

 Votació de totalitat: aprovada per 56 vots a favor i 30 abstencions. 

 

Punt 6. Preguntes orals en el Ple. 
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Punt 7. Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i 

Polítiques Inclusives sobre la política general de la conselleria en relació amb els 

pagaments als centres ocupacionals, que formula la portaveu adjunta María José 

Catalá Verdet, del Grup Parlamentari Popular. 

 

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

Comerç i Treball, sobre la política general del Consell pel que fa a l'establiment i 

desenvolupament d'un nou model de comerç en la Comunitat Valenciana, tant pel 

que fa  a la implantació de grans superfícies comercials i el Patsecova, com pel que 

fa al comerç de proximitat, comerç rural, venda domiciliària, venda no sedentària, 

venda a distància i comerç electrònic, venda automàtica, venda en subhasta, 

vendes promocionals i fires comercials, que formula el diputado José Francisco 

Almería Serrano, del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 102.675, BOC 

270). 

 

Punt 9. Interpel·lació al Consell sobre la política general que aplica en matèria de 

gestió d'ajudes en la Comunitat Valenciana , que formula el diputat Emigdio Tormo 

Moratalla, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 103.424, BOC 274) 

 

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. Designació d'una terna per a cobrir una plaça de magistrat o magistrada 

de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. 

 

 Votació. Resulten elegits Clara Eugenia Bayarri Garcia, José Antonio Nuño de 

la Rosa Amores i Vicente Manuel Torres Cervera. 

 

Punt 5. Debat i votació de l'informe de la Subcomissió 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 i les necessitats humanes de l'aigua, aprovat per la 

Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori el dia 3 d'octubre de 

2018. 

 

 Votació del vot particular: es rebutjat per 28 vots a favor i 56 en contra. 

 

 Votació de l'informe: s'aprova per 56 vots a favor i 28 en contra. 

 

Punt 13. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, d'estructures 

agràries de la Comunitat Valenciana. 

 

Punt 14. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, d'infància i 

adolescència. 
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SESSIÓ 84 (24.10.2018) 

 

Punt 1. Debat i votació de la proposta de la Comissió especial d'investigació sobre 

els aspectes de la gestió general de les institucions firals de la Comunitat 

Valenciana que permeta l'elaboració i la proposta de dictamen de Fira València com 

a primera part del dictamen de la comissió i la continuació de la investigació sobre 

la Institució Firal Alacantina. 

 

 Votació: s'aprova per 58 vots a favor i 29 en contra. 

 

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

d'urgència sobre els apartaments turístics, presentada pel Grup Parlamentari 

Popular. 

 

 Votació: es rebutja per 40 vots a favor i 47 en contra. 

 

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

d'urgència sobre el suport al procés de l'ONU per a l'elaboració d'un tractat 

jurídicament vinculant sobre empreses i drets humans, presentada pel Grup 

Parlamentari Socialista. 

 

 Votació: s'aprova per 85 vots a favor i 1 abstenció. 

 

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

d'urgència sobre la transferència a la Generalitat Valenciana de les competències 

dels serveis ferroviaris de rodalia, presentada pel Grup Parlamentari Compromís. 

 

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

 

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

addicional segona de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del dret 

civil valencià, presentada pels grups parlamentaris Popular, Socialista, Compromís i 

Podemos-Podem. Criteri del Consell. 

 

 Votació: s'aprova per 80 vots a favor i 8 en contra. 

 

Punt 6: Preguntas orals en el Ple. 

 

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

Desenvolupament Rural sobre la política general de la conselleria en matèria de 

reactivació de les oficines comarcals, que formula el diputat José Ramón Calpe 

Saera, del Grup Parlamentari Popular. 

 

Punt 8. Interpel·lació al Consell sobre la valoració que fa dels nivells d'inexecució 

pressupostària que revela el compte general de 2017 i les mesures que es pensen 

adoptar perquè la situació no es repetisca en el 2018 i es queden sense executar 

polítiques socials bàsiques i de millora de serveis públics bàsics, que formula el 

diputat Antonio Montiel Márquez del Grup Parlamentari Podemos-Podem. 

 

Punt 9. Interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, sobre la 

situació en què es troben els hospitals de la província de Castelló, que formula el 

diputat Juan Ginés Córdoba Cortijo, del Grup Parlamentari Ciudadanos. 
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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. Ratificació de la composició de la Delegació de diputats y diputades de les 

Corts, per a la revisió, juntament amb la Ponència designada en el si de la Comissió 

Constitucional del Congrés, de la Proposta de reforma de la Disposició Addicional 

Primera de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

 

 Votació: ratificada per unanimitat amb 90 vots favorables. 

 

Punt 12. Debat i votació pel procediment de lectura única de la proposta elevada 

per la Mesa de les Corts respecte a la modificació de l'Estatut del personal de les 

Corts Valencianes (acord 2.872/IX, de 2 d'octubre de 2018). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat amb 93 vots favorables. 

 

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

d'urgència sobre el disseny i la creació d'un segell d'ocupació just i de qualitat 

d'aplicació en el sector de l'hostaleria i la restauració, presentada pel Grup 

Parlamentari Podemos-Podem. 

 

 Votació: s'aprova per 44 vots a favor, 37 en contra i 3 abstencions. 

 

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

d'urgència sobre la millora de la Unitat de Mort Sobtada de l'Institut de Medicina 

Legal i Ciències Forenses de València, presentada pel Grup Parlamentari 

Ciudadanos. 

 

 Votació: s'aprova per 85 vots a favor. 

 


