
Votacions de la sessió de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals de dia 

26 de febrer de 2020 

 

 

Escrit RGE núm. 2135/20, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se 

sol·licita la compareixença del delegat del Govern, Sr. Ramón Morey, per tal d’informar 

sobre les actuacions i col·laboració de les forces i cossos de seguretat de l’Estat amb les 

institucions públiques de les Illes Balears en relació amb els casos de fugues, no-retorns 

i explotació sexual a menors, tant tutelats com els que estan en guarda.  

 

Primera votació empat per: 

Vots emesos  12 

 Vots a favor     6 

 Vots en contra    6 

 Abstencions    0 

 

En aplicació de l’article 101.2 de Reglament, rebutjada la recaptació de la 

presència del compareixent per: 

Vots emesos  56 

 Vots a favor   27 

 Vots en contra  29 

 Abstencions    0 

 

 

Escrit RGE núm. 2610/20, del Grup Parlamentari Popular,  mitjançant el qual se 

sol·licita la compareixença del Sr. Jaime Tovar i Jover, funcionari de carrera i abans 

director gerent de l’EBAP, per tal d’informar sobre la tramitació feta de les oposicions 

en els cossos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  

 

Rebutjada la recaptació de la presència del compareixent per: 

Vots emesos  12 

 Vots a favor     5 

 Vots en contra    7 

 Abstencions    0 

 

 

Proposició no de llei RGE núm. 6760/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares 

relativa a ruptura de les relacions institucionals amb el Govern del president Joaquim Torra 

i Pla de manera immediata.  

 

Rebutjada per: 

Vots emesos  12 

 Vots a favor     5 

 Vots en contra    7 

 Abstencions    0 

 

 

Escrit RGE núm. 6757/19, de 12 diputats de la cambra, adscrits al Grup Parlamentari 

Popular, mitjançant el qual sol·liciten instar el director de l’Oficina de Prevenció i Lluita 

contra la corrupció a les Illes Balears per tal d’iniciar les actuacions d’investigació en 



relació a l’ús de fons públics per qui va ser vicepresidenta segona del Consell Insular 

d’Eivissa i consellera d’Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals durant els 

anys 2015-2019. 

 

Aprovat per unanimitat. 

 

 

 

 

 

 
Per a una informació més detallada, podeu consultar el corresponent diari de sessions. 


