
Votacions de la sessió del Ple de dia 25 de novembre de 2014 
 

 
 

Moció RGE núm. 10351/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a 
seguretat alimentària (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10131/14). 
 

Punts núm. 1, 2, 3 i 4 rebutjats per: 
 Vots emesos  57 
 Vots a favor   24 
 Vots en contra  33 
 Abstencions    0 
 
Punt núm. 5: retirat. 
 
Nou punt aprovat per unanimitat. 
 

 
Moció RGE núm. 10492/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a 
fumigacions aèries contra la processionària (derivada del debat de la Interpel·lació RGE 
núm. 10080/14). 

 
Rebutjada per: 
 Vots emesos  58 
 Vots a favor   25 
 Vots en contra  33 
 Abstencions    0 

 
 
Proposició no de llei RGE núm. 8673/14, presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, relativa a adequació de l’Hospital de Son Dureta. 
 

Punts núm. 1, 2 i 4: aprovats per assentiment. 
 
Punt núm. 3 aprovat per: 
 Vots emesos  57 
 Vots a favor   24 
 Vots en contra  33 

  Abstencions    0 
 
Acord sobre la celebració de sessions extraordinàries durant el mes de gener, per 
tal que la comissió no permanent d’investigació sobre tot el relacionat amb la 
selecció dels terrenys, l’adjudicació de les obres, la construcció i el 
desenvolupament de les obres, el modificat i els complementaris relacionats amb 
aquesta infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la posada en 
marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries relacionades amb aquest 
hospital i tots els convenis i contractes relacionats amb la construcció, la dotació i 
la posada en funcionament de l’hospital de referència de Son Espases, pugui 
desenvolupar el pla de treball que s’aprovi per aquesta, dur a terme els treballs 
necessaris en el si de la comissió esmentada i elaborar, si pertoca, les conclusions 
corresponents previstes a l’article 55.4 del reglament de la cambra. Sol·licitat per 



14 diputat del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm. 
10277/14. 
 

Aprovat per assentiment. 
 
 
 

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


