
Votacions de la sessió del Ple de dia 16 de juny de 2020 

 

 

 

 

Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les 

Illes Balears (escrit RGE núm. 8986/20, del Govern de les Illes Balears). 

 

Validat per: 

 Vots emesos  58 

 Vots a favor   32 

 Vots en contra  26 

 Abstencions    0 

 

Rebutjada la tramitació com Projecte de llei per: 

 Vots emesos  58 

 Vots a favor   26 

 Vots en contra  32 

 Abstencions    0 

 

 

 

Acord sobre la celebració de sessions extraordinàries en relació amb l’escrit RGE 

núm. 9457/20, presentat per 12 diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris 

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, mitjançant el qual se sol·licita, des de la 

finalització de l’actual període de sessions fins al 31 de juliol de 2020, la convocatòria 

de sessions extraordinàries per tal que es pugui dur terme l’estudi, la tramitació i 

l’aprovació, si pertoca, del Projecte de llei 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 en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes 

Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. 

 

Acord sobre la celebració de sessions extraordinàries en relació amb l’escrit RGE 

núm. 9458/20, rectificat amb el RGE núm. 9475/20, presentat per 12 diputats de la 

cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, 

mitjançant el qual se sol·licita, des de la finalització de l’actual període de sessions fins 

al 31 de juliol de 2020, la convocatòria de comissions permanents del Parlament de les 

Illes Balears, per continuar amb la tramitació de les iniciatives parlamentàries que es 

relacionen als escrits esmentats. 

 

Acord sobre la celebració de sessions extraordinàries en relació amb l’escrit RGE 

núm. 9467/20,  rectificat amb el RGE núm. 9488/20, presentat per 12 diputats de la 

cambra, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita que el Ple 

de la cambra acordi de celebrar les sessions extraordinàries en el període comprès entre 

el final de l’actual període de sessions i dia 31 de juliol de 2020, per tal de tramitar, 

debatre i aprovar, si n’és el cas, les iniciatives que es relacionen als escrits esmentats. 

 

Acord sobre la celebració de sessions extraordinàries en relació amb l’escrit RGE núm. 

RGE núm. 9483/20, rectificat amb el RGE núm. 9490/20,  presentat per 14 diputats de la 

cambra, adscrits als Grups Parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, Ciudadanos, 



VOX-Actua Baleares i Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la convocatòria de sessions 

extraordinàries de comissions permanents del Parlament de les Illes Balears, des de la 

finalització del present període fins al 31 de juliol de 2020, per continuar amb la 

tramitació de les iniciatives que es relacionen als escrits esmentats. 

 

Aprovada la celebració de sessions extraordinàries per unanimitat. 

 

 

 

 

 

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


