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SESSIÓ 40 (09.11.2016) 

 

 

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

d'urgència sobre la defensa del sector citrícola valencià, presentada pel Grup 

Parlamentari Popular (RE número 36.642, BOC número 118). 

 

 Votació de l'esmena transaccional: s'aprova per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre les actuacions davant dels assassinats masclistes per violència de 

gènere, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 4.176, BOC 

número 32). 

 

 Votació d'una proposta transaccional: s'aprova per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre la modificació de la política de restricció a l'ocupació pública 

estable i l'eliminació de la taxa de reposició d'efectius, presentada pel Grup 

Parlamentari Compromís (RE número 37.503, BOC número 124). 

 

 Votació del a proposta de resolució amb l'esmena: s'aprova per 48 vots a 

favor i 43 en contra. 

 

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

d'urgència sobre l'aeroport d'Alacant-Elx, presentada pel Grup Parlamentari 

Ciudadanos (RE núm. 32.757, BOC 112) 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 6. Preguntes orals en el Ple. 

 

Punt 9. Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i 

Polítiques Inclusives sobre les mesures que adoptarà el Consell, i en particular la 

Conselleria, per a revertir la situació i defensar els interessos dels treballadors i 

treballadores d'AFEMA, que formula la diputada Fabiola Meco Tébar, portaveu 

adjunta del Grup Parlamentari Podemos-Podem, i pel diputat Daniel Geffner 

Sclarsky, del mateix grup parlamentari (RE número 38.465, BOC 124). 

 

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

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

liberalització d'horaris comercials, que formula el diputat José Salas Maldonado, del 

Grup Parlamentari Popular (RE número 25.355, BOC 84). 

 

Punt 8. Interpel·lació al Consell sobre les mesures que pensa dur a terme en favor 

del sector vitivinícola, que formula la diputada Rosa María García González, del 

Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 24.965, BOC 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. 
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Punt 11. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la recuperació del sector teatral valencià, presentada pel Grup 

Parlamentari Podemos-Podem (RE número 26.420, BOC 85). 

 

 Votació: s'aprova per 49 vots a favor i 43 en contra. 

 

Punt 12. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia, Pressupostos i 

Hisenda sobre la Proposició de llei de creació de l'Agència de Prevenció i Lluita 

contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup 

Parlamentari Podemos-Podem (BOC número 124). 

 

 Votació de les esmenes. 

 

 Votació dels articles. 

 

 Votació de les disposicions i el preàmbul. 

 

 Votació final del conjunt de la proposició de llei: s'aprova per 59 vots a favor 

i 29 en contra. 

 

Punt 13. Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a 

explicar les conseqüències de la resolució de les concessions sanitàries a la 

Comunitat Valenciana, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 

36.786), acumulada amb la compareixença de la consellera de Sanitat Universal i 

Salut Pública, per a explicar les conseqüències que es deriven de la finalització del 

contracte amb la concessió administrativa que gestiona el departament de salut de 

la Ribera, sol·licitada a petició pròpia (RE número 37.944). 
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SESSIÓ 41 (15.11.2016) 

 

PUNT ÚNIC.- Debat de totalitat del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 

per a l'exercici 2017. Esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari 

Popular (RE núm. 38.878, BOC 126) i pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 

38.910, BOC 126) 

 

 Votació de l'esmena a la totalitat del G.P. Popular: es rebutja per 42 vots 

favor i 54 en contra. 

 

 Votació de l'esmena a la totalitat del G.P. Ciudadanos: es rebutja per 42 vots 

favor i 54 en contra. 
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SESSIÓ 42 (16.11.2016) 

 

PUNT ÚNIC.- Debat de totalitat del Projecte de llei de mesures fiscals, de gestió 

administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. Esmenes a la totalitat 

presentades pel Grup Parlamentari Popular (RE número 38.917, BOC número 126) i 

pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 38.928, BOC número 126). 

 

 Votació de l'esmena a la totalitat del G.P. Popular: es rebutja per 44 vots 

favori 53 en contra. 

 

 Votació de l'esmena a la totalitat del G.P. Ciudadanos: es rebutja per 43 vots 

favor i 53 en contra. 
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SESSIÓ 43 (30.11.2016) 

 

Punt 1. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, per la funció social 

de l'habitatge de la Comunitat Valenciana (RE número 28.920, BOC 100). Esmena a 

la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 39.133, BOC 

128). 

 

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

favor, 52 en contra i 13 abstencions. 

 

Punt 3. Moció subsegüent a la Interpel·lació a la consellera d'Habitatge, Obres 

Públiques i Vertebració del Territori sobre la política que pensa dur a terme la 

conselleria per a donar suport, fomentar i reclamar el desbloqueig de la ZAL i 

quines mesures pensa adoptar sobre això, en  aquest sentit, presentada pel Grup 

Parlamentari Ciudadanos (RE número 37.639, BOC 124). 

 

 Votació de l'esmena transaccional: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 4. Moció subsegüent a la Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball sobre la política general del Consell per a 

atallar els alts índexs ja endèmics d'economia submergida en diversos sectors del 

nostre territori, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 

38.410, BOC 125) 

 

 Votació de l'esmena transaccional: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 2. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, pel qual es crea 

l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (RE número 

28.515, BOC 99). Esmenes a a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari 

Popular (RE número 39.572, BOC 131) i pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE 

número 39.528, BOC 131) 

 

 Votació de l'esmena a la totalitat del G.P. Popular: es rebutja per 40 vots 

favor i 49 en contra. 

 

 Votació de l'esmena a la totalitat del G.P. Ciudadanos: es rebutja per 40 vots 

favor i 49 en contra. 

 

Punt 6. Preguntes orals en el Ple. 

 

Punt 6. Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball sobre el projecte Alcoinnova després de conèixer-se la sentència 

del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que formula el diputat 

Fernando Pastor Llorens, del Grup  Parlamentari Popular (RE número 8.387, BOC 

número 47). 

 

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

l'estratègia que té prevista la conselleria amb relació a l'art rupestre, que formula el 

diputat Alberto García Salvador, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 

32.767, BOC número 110). 
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Punt 8. Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball sobre la política general del Consell respecte a l'estudi i la 

regulació de l'impacte de la creixent automatització i robotització tant dels 

processos productius com de determinades formes de comerç en l'àmbit d'actuació 

de la Generalitat Valenciana i en el de les seues competències, que formula el 

diputat José Francisco Almería Serrano, del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE 

número 28.524, BOC número 92). 

 

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 10. Validació o derogació del Decret llei 7/2016, de 4 de novembre de 2016, 

del Consell, sobre l'acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en 

l'àmbit sanitari (RE número 38.897, DOGV número 7.914). 

 

 Votació: es valida per 62 vots a favor i 29 abstencions. 

 

 Votació de la tramitació com a projecte de llei: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 11. Proposta de tramitació pel procediment de lectura única previst en l'article 

135 de l'RC, del Projecte de llei, de la Generalitat, pel qual s'aprova la dissolució del 

Col·legi Professional de Delineants i Dissenyadors Tècnics d'Alacant (BOC 131). 

 

 Votació per assentiment: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 12. Debat de totalitat i votació, si escau, pel procediment de lectura única, del 

Projecte de llei, de la Generalitat, pel qual s'aprova la dissolució del Col·legi 

Professional de Delineants i Dissenyadors Tècnics d'Alacant (RE número 33.015 , 

BOC 114). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

 


