Votacions IX Leg. (juny 2018)
SESSIÓ 77 (5.6.2018)
Punt 1. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes
d'interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades
pels grups
parlamentaris.
Punt 2. Validació o derogació del Decret llei 2/2018, d'11 de maig, del Consell, de
modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies
locals de la Comunitat Valenciana (RE núm. 105.075, DOGV 8300)
Votació: validat amb 37 vots a favor, 0 en contra i 48 abstencions.
Punt 4. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial
d'urgència sobre l'elaboració del pla d'actuació metropolitana de mobilitat urbana
(PMMU) a l'àrea metropolitana de València, presentada pel Grup Parlamentari
Popular (RE núm. 104.736, BOC 280)
Votació: rebutjada amb 48 vots en contra i 39 a favor.
Punt 3. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de creació del
Punt d'atenció a la inversió (RE núm. 90.591, BOC 247). Esmena a la totalitat
presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 102.856, BOC 270)
Votació: rebutjada amb 60 vots en contra, 25 a favor, 1 abstenció.
Punt 5. Preguntes.
Punt 6. Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i
Polítiques Inclusives sobre la política general en matèria de gestió de centres de
menors de la Comunitat Valenciana, que formula la diputada María José Catalá
Verdet, del Grup Parlamentari Popular (RE núm. 104.409, BOC 278).
Punt 7. Interpel·lació al Consell sobre la política general en matèria de gestió i
coordinació dels cossos de bombers, que formula la diputada Cristina Cabedo
Laborda, del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 104.393, BOC 278)
Punt 8. Interpel·lació al Consell sobre la política general per al control dels
abocadors il·legals a la Comunitat Valenciana, que formula el diputat Emigdio
Tormo Moratalla, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 100.531, BOC 269)
Punt 9. Designació del diputat o la diputada per cobrir la vacant al Consell Assessor
de RTVE a la Comunitat Valenciana.
Punt 10. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial
d'urgència sobre la delegació en la Sindicatura de Comptes de procediments
jurisdiccionals que afecten l'àmbit del sector públic valencià, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista (RE núm. 92.184, BOC 251)
Votació: aprovada amb 64 vots a favor i 27 en contra.
Punt 11. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial
d'urgència sobre la millora i la defensa de les condicions de treball de les persones
F. : vots a favor
C.: vots en contra
ABS.: abstencions
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treballadores del camp valencià, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE
núm. 89.708, BOC 248)
Votació: aprovada amb 54 vots a favor i 37 en contra.
Punt 12. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial
d'urgència sobre la necessitat de regular el consum del cànnabis al territori valencià
des de plantejaments científics, socials i ajustats a la legislació més avançada sobre
la matèria, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i PodemosPodem (RE núm. 93.540, BOC 256)
Votació: aprovada amb 62 vots a favor i 29 en contra.
Punt 13. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial
d'urgència sobre l'eliminació de barracons a la Comunitat Valenciana, presentada
pel Grup Parlamentari iudadanos (RE núm. 95.770, BOC 262)
Votació: aprovada per unanimitat, amb 87 vots a favor.

F. : vots a favor
C.: vots en contra
ABS.: abstencions
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SESSIÓ 78 (13.6.2018)
Punt 1. Presa en consideració de la Proposició de llei de garantia dels drets
d'informació de les persones consumidores en matèria de titulització i retitulització
de préstecs hipotecaris i altres crèdits, presentada pel Grup Parlamentari PodemosPodem (RE núm. 96.470, BOC 262). No hi ha criteri del Consell.
Votació: la proposició de llei ha estat presa en consideració amb 59 vots a
favor, cap en contra i 27 abstencions.
Punt 2. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei
6/2002, de 2 d'agost, d'estatut dels expresidents de la Generalitat, presentada pel
Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 91.124, BOC 247). Criteri del Consell
(RE núm. 96.005, BOC 258)
Votació: la proposició de llei ha estat presa en consideració amb 89 vots
favorables.
Punt 9. Moció subsegüent a la interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i
consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la política general que aplica en
matèria de prestació de la col·laboració deguda amb el Síndic de Greuges i amb
relació a la contestació de queixes i documents que aquesta institució tramet,
presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 105.224, BOC 280)
Votació: rebutjada per 43 vots en contra i 37 a favor.
Votació: aprovada amb 70 vots a favor i 2 abstencions.
Punt 3. Preguntes.
Punt 4. Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i
Polítiques Inclusives sobre la política general que aplica en matèria d'atenció als
infants amb trastorn de l'espectre autista (TEA) i els recursos materials i humans
que actualment posa a la seua disposició la Generalitat Valenciana, que formula la
diputada María José Catalá Verdet, del Grup Parlamentari Popular (RE núm.
103.603, BOC 274)
Punt 5. Interpel·lació al conseller d'Hisenda i Model Econòmic sobre la política
general d'actuació de la conselleria respecte dels fons estructurals que gestiona
dels programes operatius del Fons Social Europeu (FSE) i del Fons de
Desenvolupament Regional (FEDER) en el període 2014-2020, que formulen els
diputats Beatriu Gascó Verdier i Antonio Montiel Márquez, del Grup Parlamentari
Podemos-Podem (RE núm. 103.152, BOC 273)
Punt 6. Interpel·lació al conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sobre
les accions que realitzarà la conselleria en suport a l'educació concertada a la
Comunitat Valenciana, que formula la diputada Mercedes Ventura Campos, del Grup
Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 100.514, BOC 269)

F. : vots a favor
C.: vots en contra
ABS.: abstencions
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Punt 7. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes
d'interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups
parlamentaris.
Punt 8. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Sanitat i Consum sobre el
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 (BOC 273).
Votació de les esmenes del G.P. Podemos-Podem.
Votació de les esmenes del G.P. Popular.
Votació dels articles.
Votació de les disposicions.
Votació de l'exposició de motius com a preàmbul de la llei.
Votació del títol de la llei.
Votació de totalitat: el projecte de llei està aprovat amb 60 vots a favor i 30
en contra.
Punt 10. Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural sobre la renovació del PIR i els
convenis marc amb Ecoembes i Ecovidrio, presentada pel Grup Parlamentari
Podemos-Podem (RE núm. 105.248 amb correcció d'errades RE núm. 105.394, BOC
280).
Votació: aprovada per unanimitat.

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