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SESSIÓ 48 (08.03.2017) 

 

Votació de la retirada del punt 2. de l'ordre del dia: s'accepta per 27 vots a favor i 

43 abstencions. 

 

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 3. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, integral del 

reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat 

Valenciana (RE número 38.043, BOC 128). 

 

Punt 4. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Sanitat i Consum sobre el 

Projecte de llei, de la Generalitat, sobre acció concertada per a la prestació de 

serveis a les persones en l'àmbit sanitari, provinent del Decret llei 7/2016, de 4 de 

novembre, del Consell (BOC 159) 

 

 Votació de les esmenes del G.P. Popular 1, 5, 6, 9 i 17: es rebutjen per 42 a 

favor i 50 en contra. 

 

 Votació articles 1 al 16: s'aproven per 50 a favor i 43 en contra. 

 

 Votació disposició derogatòria única: s'aprova per 50 a favor i 43 en contra. 

 

 Votació disposicións finals 1ª i 2ª: s'aproven per 50 a favor i 43 en contra. 

 

 Votació Exposició de Motius com a Preámbul de la Llei: s'aprova per 50 a 

favor i 43 en contra. 

 

 Votació de la totalitat del Projecte de Llei: s'aprova per 49 a favor i 42 en 

contra. 

 

Punt 5. Compareixença de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i 

Polítiques Inclusives per a explicar quins mitjans ha ofert la Generalitat al govern 

de la nació per a acollir els refugiats sirians que arriben a Espanya, sol·licitada pel 

Grup Parlamentari Popular (RE número 48.974) 

 

Punt 6. Preguntes orals en el Ple. 

 

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

Comerç i Treball sobre les línies generals del seu departament en matèria 

d'obertures en festius i horaris comercials, que formula el diputat José Salas 

Maldonado, del Grup Parlamentari Popular (RE número 14.178, BOC 57) 

 

Punt 8. Interpel·lació al Consell sobre les accions que té previst dur a terme per a 

millorar el funcionament i la implantació de les diferents polítiques del Servof 

durant l'exercici 2017, que formula el diputat Antonio Joaquín Woodward Poch, del 

Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 49.399, BOC 155) 

 

Punt 10. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Política d'Igualtat de 

gènere i del col·lectiu LGTBI sobre la Proposició de llei de derogació de la Llei 
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6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de protecció a la maternitat, presentada 

pel Grup Parlamentari Compromís (BOC 159) 

 

 Votació esmena 1 del G.P. Popular: es rebutja per 30 vots a favor, 49 en 

contra i 13 abstencions. 

 

 Votació esmena 2 del G.P. Popular: es rebutja per 30 vots a favor, 49 en 

contra i 13 abstencions. 

 

 Votació de l'article únic: s'aprova per 49 vots a favor, 30 en contra i 13 

abstencions. 

 

 Votació de la Disposició Final única: s'aprova per 49 vots a favor, 30 en 

contra i 13 abstencions. 

 

 Votació del Preàmbul: s'aprova per 49 vots a favor, 30 en contra i 13 

abstencions. 

 

 Votació de la totalitat: s'aprova per 49 vots a favor, 30 en contra i 13 

abstencions. 

 

Punt 13. Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell sobre les mesures que 

pensa dur a terme el Consell per a evitar els desbordaments reiterats del barranc 

de Carraixet, que deixa incomunicades algunes poblacions de la Comunitat 

Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 50.850, BOC 

159) 

 

 Votació esmena transaccional: s'aprova per 80 vots a favor i 13 abstencions. 

 

Punt 14. Moció subsegüent a la Interpel·lació pel procediment especial d'urgència a 

la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori sobre la política 

general de la conselleria sobre el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda 

del Litoral (PATIVEL), presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 

50.888, BOC 159) 

 

 Votació: es rebutja per 29 vots a favor i 55 en contra. 

 

Punt 15. Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell sobre l'empresa pública 

VAERSA, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 50.984, 

BOC 159) 

 

 Votació: s'aprova per 55 vots a favor i 28 abstencions. 
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SESSIÓ 49 (29.03.2017) 

 

Punt 1. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre l'adopció immediata d'un mecanisme pressupostari que possibilite 

cobrir totes les sol·licituds de subvencions presentades en temps i forma destinades 

al foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat en centres especials 

d'ocupació per a l'exercici 2016, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE 

número 51.710, BOC 164) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre el projecte del tren de la costa, presentada pel Grup Parlamentari 

Socialista (RE número 32.920, BOC 115) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre el tancament i el desmantellament de la Central Nuclear de 

Cofrents, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Podemos-

Podem (RE número 45.719, BOC 147) 

 

 Votació: s'aprova per 49 vots a favor, 28 en contra i 11 abstencions. 

 

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

d'urgència sobre la millora de la qualitat de vida dels pacients amb malalties 

inflamatòries intestinals (MII), presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE 

número 50.840, BOC 160) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre la resolució del conflicte en el sector de l'estiba portuària per 

l'impacte del Reial Decret-Llei 4/2017, de 24 de febrer, de modificació del règim 

dels treballadors per a la prestació del servei  portuari de manipulació de 

mercaderies, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 

53.447, BOC 164) 

 

 Votació: s'aprova per 47 vots a favor, 28 en contra i 11 abstencions. 

 

Punt 6. Preguntes orals en el Ple. 

 

Punt 7. Interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública sobre la 

política general de la conselleria respecte als concerts sanitaris, que formula el 

diputat José Juan Zaplana López, del Grup Parlamentari Popular (RE número 

47.431, BOC 150) 

 

Punt 9. Interpel·lació al Consell sobre la política general i el model sobre els centres 

especials d'ocupació i per a explicar quins són els motius dels impagaments que 

s'estan sofrint al sector, que formulen els diputats David Torres García, José 

Francisco Almería Serrano i Fabiola Meco Tébar, del Grup Parlamentari Podemos-

Podem (RE número 51.690, BOC 163) 
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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. Nomenament dels consellers generals de la Generalitat Valenciana en 

l'Assemblea General de Caixa Ontinyent. 

 

 Votació. 

 

Punt 12. Elecció de la vicepresidència executiva de l'Agència Valenciana de la 

Innovació. 

 

 Votació. 

 

 Votació. 

 

Punt 13. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Polítiques d'igualtat de 

gènere i del col·lectiu LGTBI sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, integral del 

reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat 

Valenciana (BOC 164) 

 

 Votació de les esmenes del G.P. Popular número 4 a 8, 12 a 17, 22, 24, 26, 

29, 31 a 33, 35 a 39, 41, 48, 50, 52 i 57: es rebutja per 28 vots a favor i 61 en 

contra. 

 

 Votació de l'esmena del G.P. Popular número 13: es rebutja per 28 vots a 

favor, 48 en contra  i 12 abstencions. 

 

 Votació de l'esmena del G.P. Popular número 51: es rebutja per 28 vots a 

favor, 48 en contra  i 11 abstencions. 

 

 Votació de l'esmena número 54: es rebutja per 40 vots a favor i 49 en 

contra. 

 

 Votació dels articles número 1, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14 a 17, 21 a 24, 30, 34, 

35, 36, 38, 46 i exposició de motius: s'aprova per 61 vots a favor i 28 en contra. 

 

 Votació dels articles número 2, 4, 6, 7, 11, 33, 37, 44, 45, 47 a 54 i 

disposicións adicional 1ª i final 1ª: s'aprova per 60 vots a favor i 28 abstencions. 

 

 Votació resta articles i disposicións: s'aprova per unanimitat 

 

 Votació de la totalitat del Projecte de Llei: s'aprova per 61 vots a favor i 28 

en contra. 

 

Punt 14. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Educació i Cultura sobre la 

Proposició de llei de modificació de la Llei 4/1998 del patrimoni cultural valencià, 

presentada pel Grup Parlamentari Compromís (BOC 162) 

 

 Votació de tot l'articulat i l'exposició de motius: s'aprova per unanimitat 

 

 Votació de la totalitat de la Llei: s'aprova per unanimitat. 



 
Votacions IX Leg. (març 2017) 

 

F. : vots a favor 

C.: vots en contra 

ABS.: abstencions 

  
Pàgina 5 

 

 


	Sessió 48 (08.03.2017)
	Sessió 49 (29.03.2017)

