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C.: vots en contra 

ABS.: abstencions 
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SESSIÓ 59 (27.09.2017) 

 

Punt 1. Validació o derogació del Decret llei 4/2017, de 8 de setembre, del Consell, 

pel qual es modifica la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la 

Generalitat per a 2017 (RE núm. 74.965, DOGV 8125) 

 

 Votació: s'aprova per 88 vots a favor i 1 abstenció. 

 

Punt 2. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de cooperació i 

desenvolupament sostenible (RE núm. 60.740, BOC 178) 

 

Punt 3. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de polítiques 

integrals de joventut (RE núm. 64.921, BOC 188) 

 

Punt 4. Dictamen de la Comissió d’investigació sobre el procés d’adjudicació de les 

places de residències d’accesibilitat a persones dependents, en concret als centres 

del Grup Savia (BOC 208) 

 

 Votació del vot particular: es rebutja per 30 vots a favor i 59 en contra. 

 

 Votació del Dictamen: s'aprova per 59 vots a favor i 30 en contra. 

 

Punt 5. Preguntes al consell. 

 

Punt 6. Interpel·lació al conseller de Transparència, Responsabilitat Social, 

Participació i Cooperació, sobre la política general del Consell en matèria de 

transparència i bon govern i incompatibilitats d’alts càrrecs, que formula el diputat 

Jorge Bellver Casaña, del Grup Parlamentari Popular (RE número 64.975, BOC 187) 

 

Punt 7. Interpel·lació a la consellera d'habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 

Territori, sobre el Plan de rehabilitació del parc públic d'habitatges, que formula el 

diputat Antonio Montiel Márquez, del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE 

número 76.695, BOC 208) 

 

Punt 8. Interpel·lació a la consellera d'habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 

Territori, sobre la política general del Consell amb relació al tren de la costa, que 

formula el diputat antonio Joaquín Woodward Poch, del Grup Parlamentari 

Ciudadanos (RE núm. 31.938, BOC 109) 

 

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. Designació de tres membres de caràcter electiu del Consell Jurídic 

Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

 

 Votació. 

 

Punt 11. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, del taxi de la 

Comunitat Valenciana (RE núm. 66.449, BOC 193). Esmena a la totalitat 

presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 73.872, BOC 208) 
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 Votació de l'esmena a la totalitat: es rebutja per 37 vots a favor i 55 en 

contra. 

 

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

3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana, 

presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 64.768, BOC 186). 

Criteri del Consell (RE núm. 67.711, BOC 195) 

 

 Votació:  s'aprova per 57 vots a favor i 29 en contra. 

 


