
Votacions de la sessió del Ple de dia 22 de setembre de 2020 

 

 

 

Moció RGE núm. 4692/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general 

del Govern en matèria universitària, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 

7685/19. 

 

Punts núm. 1 i 7 rebutjats per: 

Vots emesos  58 

Vots a favor   23 

Vots en contra  30 

Abstencions    5 

 

Punt núm. 2 rebutjat per: 

Vots emesos  58 

Vots a favor   26 

Vots en contra  30 

Abstencions    2 

 

Punt núm. 3 aprovat per: 

Vots emesos  58 

Vots a favor   58 

Vots en contra    0 

Abstencions    0 

 

Punts núm. 4 i 5 amb l’esmena RGE núm. 14629/20, aprovats per: 

Vots emesos  58 

Vots a favor   55 

Vots en contra    0 

Abstencions    3 

 

Punt núm. 6 rebutjat per: 

Vots emesos  58 

Vots a favor   28 

Vots en contra  30 

Abstencions    0 

 

Decret Llei 12/2020, de 28 d’agost, pel qual es modifica el règim transitori per a la 

percepció de determinades prestacions establertes en el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, 

de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears; es modifica el Decret llei 

11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front 

als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi 

ocasionada per la COVID-19; i es modifiquen les exigències de personal en les 

residències de persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de la COVID-

19 (escrit RGE núm. 13964/20, del Govern de les Illes Balears). 

 

Validat per: 

Vots emesos  58 

Vots a favor   55 



Vots en contra    3 

Abstencions    0 

 

Rebutjada la tramitació com a projecte de llei per: 

Vots emesos  56 

Vots a favor   20 

Vots en contra  32 

Abstencions    4 

 

 

Informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim 

d’incompatibilitats de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari 

El Pi-Proposta per les Illes Balears. 

 

Aprovat per assentiment 

 

 
 

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


