
Votacions de la sessió del Ple de dia 24 de novembre de 2020 

 

Moció RGE núm. 16173/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la 

normativa que permet l’avaluació, la promoció i l’obtenció de titulacions sense límit 

d’assignatures suspeses, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14982/20. 

 

Rebutjada per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   23 

 Vots en contra  30 

 Abstencions    3 

 

Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en comissió: 

 

Apartat tercer de la Proposició no de llei RGE núm. 14740/20, del Grup 

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a compromís absolut 

amb el comerç de proximitat. 

 

Rebutjat per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   26 

 Vots en contra  29 

 Abstencions    1 

 

Proposició no de llei RGE núm. 13634/20, del Grup Parlamentari Popular, 

relativa a convocatòries per dotar de més efectius les plantilles de policies locals en 

els consistoris de les Illes Balears. 

 

Rebutjada per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   27 

 Vots en contra  29 

 Abstencions    0 

 

Proposició no de llei RGE núm. 8709/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta 

per les Illes Balears, relativa a realització de tests de detecció als casos positius 

domiciliaris de COVID-19 un pic transcorregut el termini de confinament. 

 

Rebutjada per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   26 

 Vots en contra  30 

 Abstencions    0 

 

Proposició no de llei RGE núm. 9917/20, del Grup Parlamentari Popular, 

relativa a pla d’inversions de millores mediambientals i de reactivació econòmica. 

 

Rebutjada per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   26 



 Vots en contra  30 

 Abstencions    0 

 

 

Proposició no de llei RGE núm. 8171/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per 

les Illes Balears, relativa a defensa dels consumidors davant l’actuació de les companyies 

aèries respecte de les cancel·lacions massives de vols a conseqüència de la declaració de 

l’estat l’alarma.  

 

Aprovada per unanimitat. 

 

Proposició no de llei RGE núm. 8940/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

mesures urgents de sostenibilitat ambiental en el transport marítim de passatgers i 

mercaderies entre Formentera i Eivissa.  

 

Punt núm. 1, 3 i 4 aprovats per unanimitat. 

 

Punts núm. 2 i 6 aprovats per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   53 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    3 

 

Punt núm. 5 aprovat per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   49 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    7 

 

Punt núm. 7 aprovat per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   33 

 Vots en contra    5 

 Abstencions  18 

 

 

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

d’incompatibilitats de les diputades Sra. María Salomé Cabrera i Roselló i Sra. María 

Asunción Pons i Fullana i del diputat Sr. Vicente Marí i Torres. 

 

 

Aprovat per unanimitat. 

 

 

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


