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F. : vots a favor 

C.: vots en contra 

ABS.: abstencions 
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SESSIÓ 73 (4.4.2018) 

 

Punt 1. Jurament o promesa d'una nova diputada de les Corts. 

 

Punt 2. Elecció per a cobrir la vacant de la Secretaria Segona de la Mesa de les  

Corts. 

 

Punt 3. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Política Social i Ocupació  

sobre 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 (BOC 260) 

 

 Votació esmenes. 

 

 Votació articles. 

 

 Votació article. 

 

 Votació disposició addicional nova. 

 

 Votació exposició de motius com a preàmbul de la llei. 

 

 Votació del títol. 

 

 Votació de totalitat. 

 

Punt 4. Presa en consideració de la Proposició de llei reguladora dels animals  

domèstics en la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari 

Ciudadanos  (RE núm. 90.674, BOC 249). Criteri del Consell (RE núm. 96.392, BOC 

259) 

 

 Votació: rebutjada per 49 vots en contra i 41 a favor. 

 

Punt 5. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de gestió,  

modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana (RE  

núm. 82.351, BOC 230). Esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari  

Popular (RE núm. 95.498, BOC 256) 

 

 Votació: l'esmena queda rebutjada per 52 vots en contra, 27 a favor i 9 

abstencions. 

 

Punt 6. Preguntes orals en el Ple. 

 

Punt 7. Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç  i Treball sobre la política general de la conselleria en matèria de petit 

comerç, que  formula el diputat José Salas Maldonado, del Grup Parlamentari 

Popular (RE núm.  96.264, BOC 257). 

 

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

política general de la conselleria respecte a la cultura, que formula la diputada Llum  
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Quiñonero Hernández, del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 93.376,  

BOC 254) 

 

Punt 9. Interpel·lació al Consell sobre la política general que manté en relació al  

Servof i les mesures implementades respecte als desocupats de la Comunitat  

Valenciana, que formula el diputat Antonio Woodward Poch, del Grup Parlamentari  

Ciudadanos (RE núm. 97.489, BOC 261) 

 

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 Sanitat i Consum sobre el  

Projecte de llei, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de  

desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana (BOC 261) 

 

 Votació esmena d'aproximació. 

 

 Votació esmenes G.P. Ciudadanos. 

 

 Votació esmenes G.P. Popular. 

 

 Votació article únic. 

 

 Votació disposició addicional primera. 

 

 Votació disposició addicional segona. 

 

 Votació disposició addicional tercera. 

 

 Votació disposició derogatòria. 

 

 Votació disposició final primera. 

 

 Votació disposició final segona. 

 

 Votació exposició de motius com a preàmbul de la llei. 

 

 Votació títol de la llei. 

 

 Votació de totalitat: aprovada per 51 vots a favor, 0 en contra, 40 

abstencions. 

 

Punt 12. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de turisme, oci i  

hospitalitat de la Comunitat Valenciana (RE núm. 82.350, BOC 230). Esmena a la  

totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 95.568, BOC 256) 

 

 Votació esmena a la totalitat del G.P. Popular: rebutjada per 52 vots en 

contra, 25 a favor i 9 abstencions. 

 

Punt 13. Proposta de creación d'una comissió especial d'estudi sobre la reforma de 

la  política agrària comuna (PAC), presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE 

núm.  91.415, BOC 254) 
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 Votació: aprovada amb 45 vots a favor, 0 en contra i 38 abstencions. 
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SESSIÓ 74 (18.4.2018) 

 

Punt 1. Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d'Educació,  Investigació, 

Cultura i Esport sobre la demanda i la regulació de les  funcions dels educadors 

d'educació especial i infantil als centres educatius  de la Comunitat Valenciana, 

presentada pel Grup Parlamentari  Ciudadanos (RE núm. 96.035, BOC 258) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 2. Moció subsegüent a la interpel·lació a la vicepresidenta del Consell  i 

consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives sobre els protocols d'educació  i sanitat 

de menors tutelats, acollits i adoptats a la Comunitat Valenciana,  presentada pel 

Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 96.447,  BOC 259) 

 

Punt 3. Moció subsegüent a la interpel·lació a la vicepresidenta del Consell  i 

consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives sobre l'adopció de mesures  per a la 

conciliació laboral i familiar a la Comunitat Valenciana, presentada  pel Grup 

Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 96.453, BOC 259) 

 

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

 

Punt 4. Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera d'Agricultura,  Canvi 

Climàtic i Desenvolupament Rural sobre la política general de la  conselleria en 

matèria de cremes, presentada pel Grup Parlamentari  Popular (RE núm. 96.454, 

BOC 259) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 5. Preguntes orals. 

 

Punt 6. Interpel·lació al conseller de Transparència, Responsabilitat Social,  

Participació i Cooperació sobre política general de la conselleria en  matèria de 

gestió respecte en totes les qüestions referents a  transparència del Consell, que 

formula el diputat Jorge Bellver Casaña, del  Grup Parlamentari Popular (RE núm. 

89.810, BOC 246) 

 

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

política de la conselleria per a garantir una formació de persones  adultes pública i 

de qualitat, que formula el diputat Antonio Montiel  Márquez, del Grup Parlamentari 

Podemos-Podem (RE núm. 94.616, BOC  255) 

 

Punt 8. Interpel·lació al Consell sobre la política general en matèria de  protecció de 

les dades que consten en l'administració autonòmica  valenciana, que formula el 

diputat Emigdio Tormo Moratalla, del Grup  Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 

97.589, BOC 261) 

 

Punt 10. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, per al  foment de 

la responsabilitat social (RE núm. 86.792, BOC 238). Esmena a  la totalitat 

presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 97.677,  BOC 263) 

 

 Votació: l'esmena a la totalitat es rebutja per 47 vots en contra, 27 a favor i 

8 abstencions. 



 
Votacions IX Leg. (abril 2018) 

 

F. : vots a favor 

C.: vots en contra 

ABS.: abstencions 

  
Pàgina 5 

 

Punt 9. Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d'Educació,  Investigació, 

Cultura i Esport sobre la política general de la conselleria  respecte a la cultura, 

presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem  (RE núm. 98.673, BOC 265) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 11. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de drets i  

garanties de la dignitat de la persona en el procés d'atenció al final de la  vida (RE 

núm. 88.634, BOC 244). Esmena a la totalitat presentada pel  Grup Parlamentari 

Popular (RE núm. 96.859, BOC 261) 

 

 Votació: l'esmena a la totalitat es rebutja amb 47 vots en contra i 27 vots a 

favor. 

 


