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

18 de juny de 2020 

 

Proposició no de llei RGE núm. 8119/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de 

xoc Cultural_COVID-19: cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a 

Balears, en relació amb el sector de galeries d’art, creadors i comissaris.  

 

Punt núm. 1, 2 5 a 9 aprovats per unanimitat. 

 

Punts núm. 3, 4 i 10 empat per: 

Vots emesos  12 

 Vots a favor     6 

 Vots en contra    6 

 Abstencions    0 

 

Després de tres votacions es dirimeix la votació al Ple. 

 

Proposició no de llei RGE núm. 8120/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de 

xoc Cultural_COVID-19: cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a 

Balears, en relació amb el sector audiovisual. 

 

Punt núm. 1, 6 i 7 aprovats per unanimitat 

 

Punt núm. 8 aprovat per: 

Vots emesos  12 

 Vots a favor   11 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    1 

 

Punts 2 a 5 i 9 empat per: 

Vots emesos  12 

 Vots a favor     6 

 Vots en contra    6 

 Abstencions    0 

 

Després de tres votacions es dirimeix la votació al Ple. 

 

Proposició no de llei RGE núm. 8121/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de 

xoc Cultural_COVID-19: cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a 

Balears, en relació amb el sector d’arts escèniques i musicals.  

 

Punts 1, 2 i 5 a 9 aprovats per unanimitat 

 

Punts 3, 4 i 10 empat per: 

Vots emesos  12 

 Vots a favor     6 

 Vots en contra    6 

 Abstencions    0 

 

Després de tres votacions es dirimeix la votació al Ple. 



 

 

 

 

 

Proposició no de llei RGE núm. 8122/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de 

xoc Cultural_COVID-19: cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a 

Balears, en relació amb el sector d’editorials, llibreries, distribuïdores i autors.  

 

Punts 1 i 7 a 10 aprovats per unanimitat. 

 

Punts 2 a 6 i 11 empat per: 

Vots emesos  12 

 Vots a favor     6 

 Vots en contra    6 

 Abstencions    0 

 

Després de tres votacions es dirimeix la votació al Ple. 

 

 

 

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


