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SESSIÓ 36 (21.09.2016) 

 

 

Punt 1. Debat i votació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, mitjançant 

la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i el Departament de Sanitat del 

Govern d'Aragó, per a la prestació de l'assistència sanitària en zones limítrofes (RE 

número 32.819, BOC 110). 

 

 Votació del text del conveni de col·laboració entre la Generalitat i el Govern 

d'Aragó: s'aprova per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre la commemoració del 50 aniversari de l'escriptor José Martínez 

Ruiz, Azorín, i la declaració de l'any 2017 Any d'Azorín, presentada pel Grup 

Parlamentari Popular (RE núm. 28.730,  BOC 96). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre la salut sexual i reproductiva, presentada pel Grup Parlamentari 

Socialista (RE número 2.877, BOC 21). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre la modificació del Decret 30/2013, de 8 de febrer, del Consell, pel 

qual es crea la Comissió interdepartamental de suport a les famílies biològiques 

dels nadons robats  i a les associacions  que les representen, presentada pel Grup 

Parlamentari Compromís (RE número 24.407, BOC 79). 

 

 Votació esmena transaccional: s'aprova per unanimitat. 

 

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

d'urgència sobre la realització d'una auditoria externa dels hospitals públics de la 

Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 

8.211, BOC 49) 

 

 Votació: es rebutja per 44 vots a favor i 48 en contra. 

 

Punt 6. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre el rebuig de les negociacions sobre l'Acord Econòmic i Comercial 

Global entre el Canadà i la Unió Europea, presentada pel Grup Parlamentari 

Podemos-Podem (RE número 25.382, BOC 84) 

 

 Votació: s'aprova per 50 vots a favor i 42 en contra. 

 

Punt 7. Preguntes orals en el Ple. 

 

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

Desenvolupament Rural sobre la política general de la Conselleria en matèria de 

prevenció d'incendis, que formula la diputada Elisa Díaz González, del Grup 
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Parlamentari Popular (RE número 2.462, BOC número 18). Formula la interpel·lació 

la diputada Verónica Marcos Puig. 

 

Punt 9. Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball sobre l'estratègia política que té prevista la Conselleria en relació a 

política industrial, que formula la diputada Rosa María García González, del Grup 

Parlamentari Ciudadanos (RE número  32.768, BOC número 110). 

 

Punt 10. Interpel·lació al Consell sobre la política general quant a la millora del 

finançament de les universitats públiques valencianes que atenen 140.000 alumnes 

i que han passat de 799 milions d'euros a el pressupost de 2012 fins als 671 

milions de pressupost per al 2016, el que suposa un   retrocés del 17%, que 

formula el síndic del Grup Parlamentari Podemos-Podem, Antonio Montiel Márquez 

(RE número 32.948, BOC número 110). Formula la interpel·lació la diputada Sandra 

Mínguez Corral. 

 

Punt 11. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes 

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

parlamentaris. 

 

Punt 12. Presa en consideració de la Proposició de llei del Pacte Educatiu Valencià a 

la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 

25.872, BOC número 86). Criteri del Consell (RE número 28.919, BOC número 

110). 

 

 Votació: es rebutja per 41 vots a favor i 48 en contra. 

 

Punt 13. Presa en consideració de la Proposició de llei de proposició de llei de 

reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola, presentada pel Grup 

Parlamentari Compromís (RE número 25.747, BOC 86). No hi ha criteri del Consell. 

 

 Votació: es rebutja per 29 vots a favor, 40 en contra i 19 abstencions. 

 

Punt 14. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i 

Ordenació del territori sobre la Proposició de llei de reforma de l'article 15 de la Llei 

11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la 

Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (BOC 96). 

 

 Votació esmena del G.P. Popular: es rebutja per 28 vots a favor i 58 en 

contra. 

 

 Votació del text de la proposició de llei: s'aprova per 58 vots a favor i 28 en 

contra. 

 

 Votació de l'exposició de motius com a preàmbul de la llei: s'aprova per 58 

vots a favor i 28 en contra. 

 

 Votació final del conjunt de la proposició de llei: s'aprova per 58 vots a favor 

i 28 en contra. 

 

Punt 15. Moció subsegüent a la Interpel·lació a la consellera d'Agricultura, Medi 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sobre la política general de la 

conselleria respecte al sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) a la Comunitat 
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Valenciana, presentada pel Grup arlamentari  Popular (RE número. 29.294 i 29.379, 

BOC 97) 

 

 Votació: es rebutja per 39 vots a favor i 44 en contra. 

 

Punt 16. Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell sobre la política general del 

Consell amb relació a la necessitat de fomentar la compra pública sostenible per a 

la provisió d'aliments en els menjadors escolars, hospitals, residències i altres 

menjadors públics, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE 

númumero 29.405, BOC 97). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

 


