
Votacions de la tercera sessió del Ple de dia 30 de juny de 2020 

 

 

Votació del punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 8606/20, presentada pel Grup 

Parlamentari Popular, relativa a ajudes a l’escola concertada, atès l’empat produït en 

comissió. 

 

Rebutjat per: 

Vots emesos  59 

 Vots a favor   27 

 Vots en contra  30 

 Abstencions    2 

 

Votació del punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 1990/20, presentada pel Grup 

Parlamentari Popular, relativa a rebuig a l’anomenada “ecotaxa aèria”, atès l’empat 

produït en comissió. 

 

Rebutjat per: 

Vots emesos  59 

 Vots a favor   27 

 Vots en contra  32 

 Abstencions    0 

 

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 1908/20, presentada pel Grup 

Parlamentari Popular, relativa a servei d’ambulàncies a Eivissa, atès l’empat produït en 

comissió. 

 

Rebutjada per: 

Vots emesos  59 

 Vots a favor   27 

 Vots en contra  29 

 Abstencions    3 

 

Votació dels punts 3, 4 i 10 de la Proposició no de llei RGE núm. 8119/20, presentada 

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc Cultural_Covid19: Cap a la 

revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació al sector de 

galeries d'art, creadors i comissaris, atès l’empat produït en comissió. 

 

Rebutjats per: 

Vots emesos  59 

 Vots a favor   27 

 Vots en contra  29 

 Abstencions    3 

 

 

Votació dels punts 2, 3, 4, 5 i 9 de la Proposició no de llei RGE núm. 8120/20, 

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc Cultural_Covid19: Cap 

a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació al sector 

audiovisual, atès l’empat produït en comissió. 

 



Rebutjats per: 

Vots emesos  59 

 Vots a favor   27 

 Vots en contra  29 

 Abstencions    3 

 

Votació dels punts 3, 4 i 10 de la Proposició no de llei RGE núm. 8121/20, presentada 

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc Cultural_Covid19: Cap a la 

revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació al sector d’arts 

escèniques i musicals, atès l’empat produït en comissió. 

 

Rebutjats per: 

Vots emesos  59 

 Vots a favor   27 

 Vots en contra  29 

 Abstencions    3 

 

Votació dels punts 2, 3, 4, 5, 6 i 11 de la Proposició no de llei RGE núm. 8122/20, 

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc Cultural_Covid19: Cap 

a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació al sector 

d’editorials, llibreries, distribuïdores i autors, atès l’empat produït en comissió. 

 

Rebutjats per: 

Vots emesos  59 

 Vots a favor   27 

 Vots en contra  29 

 Abstencions    3 

 
 

 

 

 

 

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


