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SESSIÓ 29 (08.06.2016) 
 

Punt 1. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 

10/2010, de 9 de juny, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública 

valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 20.923, BOC 

número 70). Criteri del Consell (RE número 24.966, BOC número 80). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

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

4/1998, del patrimoni cultural valencià, presentada pel Grup Parlamentari 

Compromís (RE número 22.266, BOC número 72). Criteri del Consell (RE número 

24.967, BOC número 80). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 3. Presa en consideració de la Proposició de llei del servei públic de 

radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, 

presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Podemos-Podem (RE 

número 24.561, BOC número 77). Criteri del Consell (RE número 25.462, BOC 

número 83). 

 

 Votació: s'aprova per 63 vots a favor i 28 abstencions. 

 

Punt 4. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de l'impost 

sobre activitats que incideixen en el medi ambient, presentada pel Grup 

Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 20.568, BOC número 74). Criteri del Consell (RE 

número 25.463, BOC número 83) 

 

 Votació: es rebutja per 12 vots a favor i 73 en contra. 

 

Punt 5. Preguntes orals en el Ple. 

 

Punt 6. Interpel·lació a la consellera d'Habitage, Obres Públiques i Vertebració de 

Territori sobre les modificacions en la normativa que regula el sector de taxi en 

l'àrea de prestació conjunta de València, que formula el diputat Alfredo Castelló 

Sáez, del Grup Parlamentari Popular (RE número 17.712, BOC número 66). 

 

Punt 7. Interpel·lació al Consell sobre política general de la Conselleria d'Educació 

en matèria de plurilingüisme, que formula la diputada Mercedes Ventura Campos, 

del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 17.264, BOC número 61). 

 

Punt 8. Interpel·lació al Consell sobre la política general del Consell en relació amb 

l'ús del sòl reclassificat i no urbanitzat -i sense expectatives de ser-ho- en atenció a 

les noves circumstàncies econòmiques i territorials actuals, que formula el síndic 

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

3.896, BOC número 24). 

 

Punt 9. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes 

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

parlamentaris. 

 



 
Votacions IX Leg. (juny 2016) 

 

F. : vots a favor 

C.: vots en contra 

ABS.: abstencions 

  
Pàgina 2 

Punt 10. Validació o derogació del Decret llei 3/2016, de 27 de maig, pel qual es 

regula el procediment de liquidació del Pla especial de suport a la inversió 

productiva en municipis de la Comunitat Valenciana (RE número 26.092, DOCV 

número 7.794). 

 

 Votació: és validat per unanimitat per 81 vots a favor. 

 

Punt 11. Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell, sobre la política general del 

Consell respecte a la planificació i l'organització del SERVOF, presentada pel Grup 

Parlamentari Popular (RE número 25.664, BOC número 83). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 13. Moció subsegüent a la Interpel·lació a la consellera d'Agricultura,Medi 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sobre la política general del 

Consell en relació a la necessitat de defensar el sector apícola front a les seues 

principals amenaces, en particular la utilització de productes fitosanitaris i la falta 

de regulació en la plantació de varietats de cítrics compatibles amb la pol·linització 

creuada, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 25.806, 

BOC número 83). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 
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SESSIÓ 30 (15.06.2016) 
 

Punt 1. Elecció dels síndics de la Sindicatura de Comptes. 

 

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

d'urgència sobre l'accés universal a les beques per a estudis universitaris, 

presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 17.310, BOC número 66). 

 

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

 

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

d'urgència sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència 

universitària, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 25.039, BOC 

número 84). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre la retirada dels recursos interposats contra el Decret 239/2015, de 

29 de desembre, pel qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions al 

col·lectiu de persones amb diversitat funcional, presentada pel Grup Parlamentari 

Compromís (RE número 21.804, BOC número 73). 

 

 Votació: s'aprova per 62 vots a favor i 26 abstencions. 

 

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

d'urgència sobre la publicitat institucional en matèria de donacions/testaments 

solidaris i en compliment de la finalitat social dels mitjans de comunicació de 

titularitat pública, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 

26.385, BOC número 85). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 6. Preguntes 5 (BOC 12), 443 (BOC 71), 483 (BOC 83), 484 (BOC 83), 354 

(BOC 58), 403 (BOC 66), 434 (BOC 71), 481 (BOC 83), 217 (BOC 37), 127 (BOC 

24), 284 (BOC 52), 487 (BOC 85), 478 (BOC 81), 339 (BOC 56), 489 (BOC 85). 

 

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

Comerç i Treball, sobre la política general de la conselleria en matèria de polítiques 

d'ocupació, que formula la diputada Eva Ortiz Vilella, del Grup Parlamentari Popular 

(RE número 25.105, BOC número  81). 

 

Punt 8. Interpel·lació a la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural, sobre les polítiques hídriques de col·laboració amb l'Estat 

previstes per la conselleria en relació amb les dessaladores síties al nostre territori, 

que formula el diputat Domingo Rojo Sánchez, del Grup Parlamentari Ciudadanos 

(RE número 26.077, BOC número 84). 

 

Punt 9. Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball sobre la política general del Consell pel que fa a les actuacions 

pròpies en matèria de sòl industrial i especialment referent a l'habilitació actual i 

futura de sòl públic per a la implantació d'activitats industrials i per a plataformes 
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logístiques, amb detall dels parcs empresarials actuals i futurs, les zones d'ubicació, 

la superfície total, l'equipament bàsic previst en cadascuna d'elles i les condicions 

de comercialització, que formula el diputat José Francisco Almería Serrano, del 

Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 20.584, BOC número 69). 

 

Punt 10. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes 

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

parlamentaris. 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 11. Validació o derogació del Decret llei 2/2016, de 27 de maig, de modificació 

i reordenació de la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la 

Generalitat per a l'exercici 2016 (RE 26.091, DOCV 7.794). 

 

 Votació: es valida per vots 49 a favor i 40 en contra. 

 

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

d'urgència sobre el fons de reserva de la Seguretat Social, presentada pel Grup 

Parlamentari Podemos-Podem (RE 26.421, BOC 85). 

 

 Votació d'una proposta transaccional: s'aprova per 48 vots a favor i 39 

abstencions. 

 

Punt 13. Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre el finançament 

electoral del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup 

Parlamentari Podemos-Podem (RE 24.557, BOC 80). 

 

 Votació: s'aprova per 62 vots a favor i 23 vots en contra. 
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SESSIÓ 31 (29.06.2016) 
 

Punt 1. Moció subsegüent a la Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball sobre les mesures que du a terme la 

conselleria per a millorar la gestió, la qualitat i eficiència del SERVOF, presentada 

pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 25.731, número BOC 83). 

 

 Votació: es rebutja per 42 vots a favor i 49 vots en contra. 

 

Punt 2. Moció subsegüent a la Interpel·lació a la consellera d'Habitatge, Obres 

Públiques i Vertebració de Territori sobre les modificacions en la normativa que 

regula el sector del taxi a l'àrea de prestació conjunta de València, presentada pel 

Grup Parlamentari Popular (RE número 27.256, BOC número 90)- 

 

 Votació: es rebutja per 42 vots a favor i 50 en contra. 

 

Punt 3. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell sobre la política general del 

Consell en relació amb l'ús del sòl reclassificat i no urbanitzat -i sense expectives de 

ser-ho- en atenció a les noves circumstàncies econòmiques i territorials actuals, 

presentada pel Grup Parlamentari   Podemos-Podem (RE número 27.846, BOC 

número 90). 

 

 Votació d'una proposta transaccional: s'aprova per 61 vots a favor i 29 en 

contra. 

 

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

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sobre les polítiques hídriques de 

col·laboració amb l'estat previstes per la conselleria en relació amb les dessaladores 

situades en el nostre territori, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE 

número 28.161, BOC número 90). 

 

 Votació de la proposta transaccional: s'aprova per 58 a favor i 29 en contra. 

 

Punt 5. Preguntes orals en el Ple. 

 

Punt 6. Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i 

Polítiques Inclusives sobre les línies generals de la conselleria en l'atenció, el suport 

i el disseny de beneficis i ajudes per a les famílies nombroses de la Comunitat 

Valenciana, que formula la diputada Mª José Catalá Verdet, del Grup Parlamentari 

Popular (RE número 12.517, BOC número 53). 

 

Punt 7. Interpel·lació al Consell sobre les mesures que ha posat en marxa el Consell 

per a incrementar l'eficiència en la gestió i la recaptació tributària per part de 

l'IVAT, que formula el diputat David de Miguel Martínez, del Grup Parlamentari 

Ciudadanos (RE número 28.186, BOC número 90). 

 

Punt 8. Interpel·lació pel procediment especial d'urgència al Consell sobre la política 

general per a combatre els incendis forestals i pal·liar-ne els efectes (mesures de 

prevenció, dotació de recursos en emergències, regeneració de zones cremades, 

plans d'atenció a afectats, etc), presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem 

(RE número 28.328, BOC número 90). 
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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 11. Presa en consideració de la Proposició de llei de reconeixement, protecció i 

promoció de les senyes d'identitat del poble valencià, presentada pel Grup 

Parlamentari Popular (RE número 23.651, BOC número 78). CRITERI DEL CONSELL 

(RE número 27.196, BOC número 89). 

 

 Votació: es rebutja per 30 vots a favor, 49 en contra i 13 abstencions. 

 

 
 


