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SESSIÓ 27 (11.05.2016) 
 

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

d'urgència sobre el sistema de finançament autonòmic i el deute històric, 

presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 23.319, BOC número 75). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre la creació d'un registre de grups d'interès de la Generalitat i el seu 

sector públic empresarial i fundacional, presentada pel Grup Parlamentari Socialista 

(RE número 19.277, BOC número 68). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre l'exigència al govern central de la reforma immediata del sistema 

de finançament autonòmic, presentada pels grups parlamentaris Socialista, 

Compromís, Ciudadanos i Podemos-Podem (RE  número 23.332, BOC número 75). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre l'elaboració d'un programa de prevenció del suïcidi a la Comunitat 

Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 22.636, BOC 

número 75). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre la derogació de l'índex de referència de préstecs hipotecaris 

(IRPH), presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 20.773, 

BOC número 68). 

 

 Votació: s'aprova per 48 vots a favor i 42 abstencions. 

 

Punt  6. Preguntes 74 (BOC 20), 306 (BOC 52), 440 (BOC 71), 446 (BOC 73), 236 

(BOC 44), 433 (BOC 71), 181 (BOC 33), 353 (BOC 58), 295 (BOC 52), 390 (BOC 

66), 452 (BOC 75) 450 (BOC 73), 384 (BOC 64), 162 (BOC 31), 82 (BOC 22). 

 

Punt 7. Interpel·lació al conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sobre la 

política general del Consell respecte als ajuntaments que volen fer efectiu el pla de 

gratuïtat dels llibres de text i material curricular, Xarxallibres, però tenen informes 

desfavorables i, per tant, no poden  executar el programa, que formula la diputada 

Beatriz Gascó Enríquez, del Grup Parlamentari Popular (RE número 22.445, BOC 

número 73). 

 

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

Desenvolupament Rural, sobre les polítiques de la conselleria en relació al Parc 

Natural del Túria, que formula el diputat Domingo Rojo Sánchez, del Grup 

Parlamentari Ciudadanos (RE número 22.938, BOC número 75). 
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Punt 9. Interpel·lació al conseller d'Hisenda i Model Econòmic sobre la política 

general de la Generalitat Valenciana respecte al desenvolupament i la 

implementació de programes de codi obert (open source) per a les aplicacions 

utilitzades en l'administració autonòmica valenciana, que  formula el síndic Antonio 

Montiel Márquez i el diputat José Francisco Almeria Serrano, del Grup Parlamentari 

Podemos-Podem (RE número 13.576, BOC número 54). 

 

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

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

parlamentaris (RE números 24.440, 24.448, 24.446 i 24.449). 

 

 Votació de la proposta transaccional: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 11. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei de la 

Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de la Sindicatura de Comptes, 

presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 13.088, BOC 

número 55). Criteri del Consell (RE número 18.489, BOC número 67). 

 

 Votació: s'aprova per 61 vots a favor i 29 en contra. 

 

Punt 12. Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre la fundació del 

Centre d'Estudis Polítics i Socials (CEPS) respecte als ingressos, el finançament 

d'activitats, els membres que la integren i la vinculació d'aquesta fundació amb 

polítics valencians, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 22.371, 

BOC número 73). 

 

 Votació: es rebutja per 31 vots a favor, 47 vots en contra i 13 abstencions. 

 

Punt 13. Moció subsegüent a la Interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i 

Salut Pública sobre les mesures que pensa dur a terme la Conselleria en relació a 

l'actual situació de la pediatria en els departaments de salut de la província de 

València, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 23.297, BOC 

número 75). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 14. Moció subsegüent a la Interpel·lació a la vicepresidenta i consellera 

d'Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la política general de la Vicepresidència i 

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives sobre l'aplicació de fórmules en 

col·laboració amb les administracions locals,  amb la finalitat que els impagaments 

de serveis bàsics de les famílies en situació de pobresa extrema no comporten la 

retirada del servei de llum, aigua i gas, presentada pel Grup Parlamentari Popular 

(RE número 23.321, BOC número 75). 

 

 Votació: es rebutja per 39 vots a favor i 47 vots en contra. 
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SESSIÓ 28 (25.05.2016) 
 

Punt 1. Designació dels diputats i diputades que han de formar part del Consell 

Assessor de RTVE a la Comunitat Valenciana. 

 

 Votació nominal. 

 

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

d'urgència sobre la creació d'una ponència per a l'elaboració d'una proposició de llei 

sobre la competència legislativa en matèria de dret civil valencià, presentada pel 

Grup Parlamentari Popular (RE número 24.707, BOC número 79). 

 

 Votació: es rebutja per 28 vots a favor i 65 en contra. 

 

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

d'urgència sobre la creació d'un centre documental, sonor i audiovisual, de la 

Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 

11.906, BOC número 53) 

 

 Votació: s'aprova amb 91vots a favor i 1 en contra. 

 

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

d'urgència sobre l'inici de les investigacions pertinents per tal d'esclarir les 

activitats delictives de blanqueig de capital dels papers de Panamà, presentada pel 

Grup Parlamentari Compromís (RE número 21.869, BOC número 73) 

 

 Votació: s'aprova per 62 vots a favor i 28 abstencions. 

 

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

d'urgència sobre el corredor mediterrani, presentada pel Grup Parlamentari 

Ciudadanos (RE número 22.438, BOC número 73). 

 

 Votació: s'aprova per 87 vots a favor i 1 abstenció. 

 

Punt 6. Preguntes orals en el Ple. 

 

Punt 7. Interpel·lació al Consell, sobre la política general del Consell respecte a la 

planificació i organització del Servof, que formula el diputat Juan Carlos Caballero 

Montañés, del Grup Parlamentari Popular (RE número 23.737, BOC número 77). 

 

Punt 8. Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball sobre les mesures que està duent a terme la conselleria per a 

millorar la gestió, la qualitat i l'eficiència del Servof, que formula la diputada Rosa 

María García González, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 14.625, BOC 

número 58). 

 

Punt 9. 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, que 
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formula la diputada Beatriu Gascó i Verdier, del Grup Parlamentari Podemos-Podem 

(RE número 24.960, BOC número 79). 

 

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 12. Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la llei 

5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat, d'unions de fet formalitzades de la 

Comunitat Valenciana, per a introduir el dret d'adopció i acolliment, presentada pel 

Grup Parlamentari Compromís (RE número 17.437, BOC número 65). Criteri del 

Consell (RE número 22.640, BOC número 74). 

 

 Votació: s'aprova per 49 vots a favor i 37 abstencions. 

 

Punt 13. Moció subsegüent a la Interpel·lació al conseller d'Hisenda i Model 

Econòmic sobre la política general de la Generalitat Valenciana respecte al 

desenvolupament i la implementació de programes de codi obert (open source) per 

a les aplicacions utilitzades en l'administració autonòmica valenciana, presentada 

pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 24.889, BOCnúmero 79). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

 
 


