
Votacions de la sessió del Ple de dia 10 de març de 2020 

 

Moció RGE núm. 4201/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general 

duta a terme pel que fa als mecanismes de control dels menors en els centres de menors 

gestionats pel Govern, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 179/20. 

 

Punts núm. 1, 3, 6, 7, 8 i 9 rebutjats per: 

 Vots emesos  57 

 Vots a favor   26 

 Vots en contra  31 

 Abstencions    0 

 

Punt núm. 2 rebutjat per: 

 Vots emesos  57 

 Vots a favor   23 

 Vots en contra  31 

 Abstencions    3 

 

Punt núm. 4 aprovat per: 

 Vots emesos  57 

 Vots a favor   54 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    3 

 

Punt núm. 5 rebutjat per: 

 Vots emesos  57 

 Vots a favor   27 

 Vots en contra  30 

 Abstencions    0 

 

Proposició de llei RGE núm. 8454/19, complementada amb l’escrit RGE núm. 

9290/19, de l’Ajuntament de Palma, de modificació de l’article 51 de la Llei de 

capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del defensor o de la defensora de 

la Ciutadania. 

 

Presa en consideració per unanimitat. 

 

Ratificació/manteniment de les proposicions de llei a defensar davant el Congrés 

dels Diputats: 

 

RGE núm. 8426/15, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim 

especial de les Illes Balears. 

 

RGE núm. 4500/17, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim 

especial de les Illes Balears. 

 

Rebutjades per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor     0 

 Vots en contra  56 



 Abstencions    0 

 

RGE núm. 14160/17, de modificació de la l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, 

d’ordenació del comerç minorista. 

 

Aprovada per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   51 

 Vots en contra    5 

 Abstencions    0 

 

RGE núm. 2953/18, per a la reforma de l’article 69.3 de la Constitució Espanyola als 

efectes que l’illa de Formentera triï un senador propi, amb independència del que triï 

l’illa d’Eivissa. 

 

Aprovada per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   55 

 Vots en contra    1 

 Abstencions    0 

 

RGE núm. 4406/18, sobre la protecció de la Mar Mediterrània sota la jurisdicció 

espanyola dels danys que pugui produir l’exploració, la investigació i l’explotació 

d’hidrocarburs i d’altres substàncies minerals. 

 

Aprovada per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   56 

 Vots en contra   0 

 Abstencions    0 

 

RGE núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de 

reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de l’aforament 

dels diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del 

Govern de les Illes Balears. 

 

Aprovada per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   56 

 Vots en contra   0 

 Abstencions    0 

 

 

Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per 

a l’exercici 2019. 

 

Aprovat per assentiment. 

 

 
 

 



 

 

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


