Votacions IX Leg. (març 2018)
SESSIÓ 72 (7.3.2018)
Punt 1. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Obres Públiques,
Infraestructures i Transports sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, de
seguretat ferroviària (BOC 255)
Votació esmenes transaccionals i d'aproximació.
Votació esmenes del diputat no adscrit Domingo Rojo.
Votació esmenes G.P. Popular.
Votació esmenes G.P. Ciudadanos.
Votació dels articles.
Votació disposicions addicionals.
Votació disposició derogatòria.
Votació disposicions finals.
Votació annexos.
Votació exposició de motius com a preàmbul de la llei.
Votació del títol de la llei.
Votació de totalitat.
Punt 3. Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera d'Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori sobre la política general del Consell en relació al
tren de la costa, després dels últims anuncis del Ministeri de Foment referits a
aquesta infraestructura, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm.
94.737, BOC 255)
Votació: es rebutja per 48 vots en contra i 35 a favor.
Punt 4. Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre la política general del Consell respecte a
les accions a desenvolupar per a aconseguir que la producció elèctrica siga suficient
per a garantir la cobertura de la demanda de la Comunitat Valenciana en el cas
d'un tancament definitiu de la central nuclear de Cofrents, presentada pel Grup
Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 94.766, BOC 255)
Votació: s'aprova per 48 vots a favor, 0 en contra i 34 abstencions.
Punt 5. Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i
Salut Pública, sobre la lliure elecció dels pacients respecte de l'IVO, presentada pel
Grup Parlamentari Popular (RE núm. 94.770, BOC 255)
Votació: es rebutja per 46 vots en contra i 40 a favor.
F. : vots a favor
C.: vots en contra
ABS.: abstencions
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Punt 2. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de creació del
Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) (RE núm. 82.349, BOC
230)
Punt 7. Interpel·lació a la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural sobre la política general de la conselleria en matèria de
cremes, que formula el diputat José Ramón Calpe Saera, del Grup Parlamentari
Popular (RE núm. 94.680, BOC 255)
Punt 8. Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i
Polítiques Inclusives sobre la política general del Consell en matèria de protocols
d'educació i de sanitat de les xiquetes, els xiquets i els adolescents tutelats, acollits
i adoptats a la Comunitat Valenciana, que formula la diputada Fabiola Meco Tébar,
del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 89.824, BOC 246)
Punt 9. Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i
Polítiques Inclusives sobre la política general de la conselleria en matèria de
mesures per a la conciliació laboral i familiar, que formula la diputada Mercedes
Ventura Campos, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 92.750, BOC 248)
Punt 10. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes
d'interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups
parlamentaris.

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