Votacions IX Leg. (febrer 2018)
SESSIÓ 68 (7.2.2018)
Punt 1. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial
d'urgència sobre el compliment efectiu de les condemnes i la presó permanent
revisable per a delictes molt greus amb pronòstic desfavorable de reinserció social,
presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 89.788, BOC 246)
Votació: es rebutja per 29 vots a favor, 46 en contra i 11 abstencions.
Punt 2. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial
d'urgència sobre la sostenibilitat del sistema públic de pensions i el dèficit en què es
troba, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE núm. 90.544, BOC 246)
Punt 3. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial
d'urgència sobre l'equiparació salarial de totes les forces i cossos de seguretat de
l'Estat, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 89.870, BOC 246)
Votació.
Punt 4. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial
d'urgència sobre la subrogació del personal en els canvis de titularitat dels serveis
contractats per la Generalitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari
Podemos-Podem (RE núm. 89.260, BOC 246)
Votació.
Punt 5. Preguntes orals en el Ple.
Punt 6. Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i
Polítiques Inclusives sobre la política general del Consell en relació amb la gestió de
centres de menors, que formula la diputada Maria José Catalá Verdet, del Grup
Parlamentari Popular (RE núm. 89.805, BOC 246)
Punt 7. Interpel·lació al Consell sobre la política general en matèria d'assegurar la
igualtat retributiva i combatre l'escletxa salarial de les empreses públiques
dependents de la Generalitat Valenciana, que formula la diputada Cristina Cabedo
Laborda, del Grup Parlamentari Podemos- Podem (RE núm. 91.223, BOC 246)
Punt 9. Debat de totalitat del 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 (RE núm. 77.499, BOC 211). Esmena a la totalitat presentada pel Grup
Parlamentari Popular (RE núm. 90.181, BOC 243)
Votació esmena.
Punt 10. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial
d'urgència sobre la reclamació de l'import de la subvenció electoral reconeguda pel
Partit Popular sobre les eleccions autonòmiques de 2007, presentada pel Grup
Parlamentari
Votació: s'aprova per 50 vots a favor, 30 en contra i 13 abstencions.

F. : vots a favor
C.: vots en contra
ABS.: abstencions
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Punt 11. Moció subsegüent a la Interpel·lació pel procediment especial d'urgència a
la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
sobre el projecte de la conselleria per a resoldre la situació de sequera extrema en
què es troba la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari PodemosPodem (RE núm. 89.903, BOC 243)
Votació: s'aprova per 51 vots a favor i 38 abstencions.
Punt 12. Proposta de creació d'una comissió especial d'estudi sobre la situació del
sector de la pesca, així com l'ús, la viabilitat, les polítiques públiques i el
finançament al llac de l'Albufera de València, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos (RE núm. 89.678, BOC 246)
Votació: es rebutja per 36 vots a favor, 50 en contra

F. : vots a favor
C.: vots en contra
ABS.: abstencions
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Votacions IX Leg. (febrer 2018)
SESSIÓ 69 (14.2.2018)
Punt 1. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Educació i Cultura sobre la
Proposició de llei per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema
educatiu valencià, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i
Podemos-Podem (BOC 248)
Votació esmenes del G.P. Popular.
Votació esmenes del G.P. Ciudadanos.
Votació article.
Votació de l'articulat, disposicions addicionals, transitòries, derogatòries,
final i l'exposició de motius.
Votació de totalitat: s'aprova per 57 vots a favor i 38 en contra.
Punt 2. Presa en consideració de la Proposició de llei de reforma de l'article 12 del
títol II, capítol I, secció tercera (servei mèdic en festejos taurins tradicionals) de la
Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera, i d'organització de la Generalitat, presentada pel Grup Parlamentari
Popular (RE número 89.293, BOC 242). Criteri del Consell (RE número 92.290, BOC
248)
Votació: es rebutja per 37 vots a favor i 53 en contra.
Punt 3. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei
14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i
establiments públics, presentada pels grups parlamentaris Socialista i Compromís
(RE número 90.295, BOC 245). Criteri del Consell (RE número 92.290, BOC 248)
Votació: s'aprova per 50 vots a favor i 39 abstencions.
Punt 4. Proposta de tramitació, si escau, pel procediment de lectura única previst
en l'article 135 de l'RC, de la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2010, de
3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics,
presentada pels grups parlamentaris Socialista i Compromís, RE número 90.295
(BOC 246)
Votació: s'aprova per 60 vots a favor i 29 abstencions.
Punt 5. Debat i votació, si escau, pel procediment de lectura única, de la Proposició
de llei de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics,
activitats recreatives i establiments públics, presentada pels grups parlamentaris
Socialista i Compromís, RE número 90.295.
Votació: s'aprova per 49 vots a favor i 41 abstencions.
Punt 6. Presa en consideració de la Proposició de llei per la qual es modifiquen els
articles 17, 18 i 22 i la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2011, de 23 de
març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, presentada pels
F. : vots a favor
C.: vots en contra
ABS.: abstencions
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grups parlamentaris Socialista, Compromís i Ciudadanos (RE núm. 90.668, BOC
246). Criteri del Consell (RE núm. 92.291, BOC 248)
Votació: s'aprova per 48 vots a favor i 39 abstencions.
Punt 7. Proposta de tramitació, si escau, pel procediment de lectura única previst
en l'article 135 de l'RC, de la Proposició de llei per la qual es modifiquen els articles
17, 18 i 22 i la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la
Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, presentada pels grups
parlamentaris Socialista, Compromís i Ciudadanos, RE número 90.668 (BOC 246)
Votació: s'aprova per 40 vots a favor, 36 en contra i 11 abstencions.
Punt 8. Debat i votació, si escau, pel procediment de lectura única, de la Proposició
de llei per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22 i la disposició transitòria
quarta de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la
Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i
Ciudadanos, RE número 90.668.
Votació: s'aprova per 40 vots a favor, 28 en contra i 19 abstencions.

F. : vots a favor
C.: vots en contra
ABS.: abstencions
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Votacions IX Leg. (febrer 2018)
SESSIÓ 70 (21.2.2018)
Punt 1. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial
d'urgència sobre l'elaboració de programes estables de finançament amb entitats
socials, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 91.341, BOC 249)
Votació: es rebutja per 28 vots a favor, 51 en contra i 9 abstencions.
Punt 2. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial
d'urgència sobre la sostenibilitat del sistema públic de pensions i el dèficit en què es
troba, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i PodemosPodem, i pel diputat no adscrit David de Miguel Martínez (RE número 92.953, BOC
251)
Votació.
Punt 3. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial
d'urgència sobre la millora del pla de xoc de la sanitat pública valenciana o de les
derivacions a la sanitat privada des del sistema públic de salut, presentada pel Grup
Par
Votació.
Punt 4. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial
d'urgència sobre la inspecció dels contractes d'empreses vinculats a la trama
Gürtel, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 91.632, BOC
251)
Votació.
Punt 5. Preguntes orals en el Ple.
Punt 6. Interpel·lació a la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori sobre la política general del Consell amb relació al Tren de la Costa,
després dels últims anuncis del Ministeri de Foment referits a aquesta
infraestructura, que formula el diputat Antonio Woodward
Poch, del Grup
Parlamentari Ciudadanos (RE número 90.384, BOC 246)
Punt 7.Interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública sobre la
política general de la conselleria sobre la lliure elecció dels pacients pel que fa a
l'IVO, que formula el diputat José Juan Zaplana López, del Grup Parlamentari
Popular (RE número 90.701, BOC 247)
Punt 8. Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, sobre la política general del Consell en matèria de producció
elèctrica suficient per a garantir la cobertura de la demanda de la Comunitat
Valenciana en el cas d'un tancament de la central nuclear de Cofrents, que formula
el diputat José Francisco Almería Serrano, del Grup Parlamentari Podemos-Podem
(RE número 92.751, BOC 248)

F. : vots a favor
C.: vots en contra
ABS.: abstencions
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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, de l'Horta
de València (BOC 251)
Votació de esmenes.
Votació articulat de la llei.
Votació disposicions addicionals.
Votació de l'annex.
Votació exposició de motius.
Votació: s'aprova per 55 vots a favor i 38 en contra.
Punt 11. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial
d'urgència sobre la reforma del Concert Basc i la transparència del càlcul de la
quota del País Basc per al quinquenni 2017-2021, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos (RE núm. 92.822, BOC 251)
Votació: es rebutja per 12 vots a favor, 29 en contra i 49 abstencions.
Punt 12. Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell sobre la política general en
matèria d'assegurar la igualtat retributiva i combatre l'escletxa salarial de les
empreses públiques dependents de la Generalitat Valenciana, presentada pel Grup
Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 93.072, BOC 251)
Votació s'aprova per unanimitat.

F. : vots a favor
C.: vots en contra
ABS.: abstencions
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Votacions IX Leg. (febrer 2018)
SESSIÓ 71 (28.2.2018)
Punt 1. Presa en consideració de la Proposició de llei de reforma dels articles 6, 7 i
8 i la inclusió del títol V de la Llei 3/2013, de 26 de juliol, de la Generalitat, dels
contractes i altres relacions jurídiques agràries, presentada pel Grup Parlament
Votació. S'aprova per 50 vots a favor i 29 en contra.
Punt 2. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei
7/2015, de 2 d'abril, de participació i col·laboració institucional de les
organitzacions sindicals i empresarials representatives en la Comunitat Valenciana,
presentada pel
Votació: s'aprova per 70 vots a favor i 21 en contra.
Votació: es rebutja amb 29 vots a favor i 62 en contra.
Punt 3. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Justícia,
Governació i
Administració Local sobre la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2010, de
2 de desembre, de la Generalitat,
d'espectacles públics, activitats recreatives i
establiments públics, presentada pels grups parlamentaris Compromís i PodemosPodem (BOC 253)
Votació esmena tècnica d'aproximació.
Votació esmenes transaccionals.
Votació esmena G.P. Popular.
Votació esmenes del G.P. Popular.
Votació esmena G.P. Popular.
Votació esmenes G.P. Ciudadanos.
Votació esmenes G.P. Ciudadanos.
Votació esmenes G.P. Podemos-Podem.
Votació dels articles.
Votació disposicions finals primera i segona.
Votació exposició de motius.
Votació del títol.
Votació de totalitat.
Punt 4. Proposta de creació d'una comissió especial d'estudi de les
inversions
estratègiques a la Comunitat Valenciana, el finançament i els objectius a plantejar

F. : vots a favor
C.: vots en contra
ABS.: abstencions
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fins a 2024, presentada pel Grup Parlamentari
246)

Votacions IX Leg. (febrer 2018)
Popular (RE núm. 89.681, BOC

Votació: es rebutja per 61 vots en contra i 20 a favor.
Punt 5. Preguntes orals en el Ple.
Punt 6. Interpel·lació al Consell sobre la política general en matèria de festejos
taurins tradicionals de la Comunitat Valenciana (bous al carrer), que formula el
diputat Vicente Casanova Claramonte, del Grup
Parlamentari Popular (RE núm.
89.809, BOC 246)
Punt 7. Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors
Productius,
Comerç i Treball sobre la política general del Consell en matèria d'industrialització,
derivada de l'elaboració del Pla estratègic de la indústria valenciana (PEIV), com
també la seua implementació al territori de la Comunitat Valenciana, que formula
el diputat José Francisco Almería Serrano, del Grup Parlamentari Podemos-Podem
(RE núm. 89.972, BOC 246)
Punt 8. Interpel·lació al conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sobre
les accions que durà a terme la conselleria basant-se en la demanda d'educadors
als centres educatius i la regulació de les seues funcions, que formula la diputada
Mercedes Ventura Campos, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 91.953,
BOC 248)
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. Validació o derogació del Decret llei 1/2018, de 2 de febrer, del Consell,
pel qual es deroga la disposició addicional segona, sobre el personal en els
establiments de distribució al detall i venda al públic de carburants i combustibles,
de la Llei 1/2011, de 22 de març (RE núm. 92.289, DOGV 8227)
Votació: s'aprova per 73 vots a favor i 12 en contra.
Punt 11. Presa en consideració de la Proposició de llei de derogació de l'article 9
del títol I, capítol II, secció tercera (impost sobre l'eliminació de residus en
abocadors) de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió
administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, presentada pel Grup
Parlamentari Popular (RE núm. 90.294, BOC 245). Criteri del Consell (RE núm.
94.489, BOC 253)
Votació: es rebutja per 49 vots en contra i 34 a favor.
Punt 14. Moció subsegüent a la Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i
consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la política general del Consell en
relació amb la gestió de centres de menors, presentada pel Grup Parlamentari
Popular (RE núm. 93.088, BOC 251)
Votació: es rebutja per 48 vots en contra i 35 a favor.

F. : vots a favor
C.: vots en contra
ABS.: abstencions
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