
Votacions de la sessió de la Comissió de Turisme i Treball de dia 17 de setembre de 

2020 

 

Escrit RGE núm. 9562/20, modificat amb l’escrit RGE núm. 9613/20, del Grup 

Parlamentari Ciudadanos, mitjançant el qual sol·licita la compareixença urgent d’un 

representat del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears, per tal que, atesa 

la tramitació del Decret llei 8/2020, de 13 de maig de mesures urgents i extraordinàries 

per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa a l’àmbit de les 

administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada 

per la COVID-19, com a projecte de llei, pugui informar, tal com preveu l’article 124.2 

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, sobre les seves propostes d’esmenes en 

el text objecte de la tramitació.  

 

Rebutjada la recaptació de la presència del compareixent per (aplicació del vot 

ponderat per empat): 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   27 

 Vots en contra  29 

 Abstencions    0 

 

Escrit RGE núm. 9565/20, modificat amb l’escrit RGE núm. 9613/20, del Grup 

Parlamentari Ciudadanos, mitjançant el qual sol·licita la compareixença urgent del 

Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Sr. Negueruela,  per tal que, atesa la 

tramitació del Decret llei 8/2020, de 13 de maig de mesures urgents i extraordinàries per 

a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa a l’àmbit de les 

administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada 

per la COVID-19, com a projecte de llei, pugui informar, tal com preveu l’article 124.2 

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, sobre diversos elements inclosos objecte 

de la tramitació. 

 

Aprovada la sol·licitud de la presència del compareixent per: 

 Vots emesos  12 

 Vots a favor   12 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    0 

 

Proposició no llei RGE núm. 9478/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas 

Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a ratificació del conveni núm. 177 de l’OIT sobre 

el teletreball.  

 

Punt núm. 1 aprovat per: 

 Vots emesos  12 

 Vots a favor     9 

 Vots en contra    1 

 Abstencions    2  

 

Punt núm. 2 aprovat per unanimitat. 

 

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


