
Votacions de la sessió del Ple de dia 10 de març de 2015 
 

 
Moció RGE núm. 2496/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a 
política general en matèria d’atenció sanitària a les Illes Balears (derivada del debat de 
la Interpel·lació RGE núm. 1696/15). 
 

Rebutjada per: 
 Vots emesos  58 
 Vots a favor   24 
 Vots en contra  34 
 Abstencions    0 

 
 
.- Dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de 
llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i 
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  
 

Aprovat. 
 
 

.- Dictamen de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Projecte de llei RGE 
núm. 11899/14, pel qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i 
de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries.  
 

Aprovat. 
 
 
.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i 
en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 1410/15, presentada pels Grups 
Parlamentaris Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no adscrits, de drets i garanties 
de la persona en el procés de morir. 
 

Aprovat per assentiment. 
 
 
.- Proposició de llei RGE núm. 1410/15, presentada pels Grups Parlamentaris 
Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no adscrits, de drets i garanties de la persona 
en el procés de morir. 
 

Aprovada per assentiment (amb esmena tècnica signada per les tres cinquenes 
parts de diputats) 
 

.- Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 2200/15, presentada pels 
Grup Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i pels diputats no adscrits, per la qual 
s’estableix el marc regulador dels processos d’autonomia personal de menors que han 
estat sotmesos a una mesura de protecció o reforma.  
 

Aprovat per assentiment. 
 



 
.- Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 210/13, presentada pel 
Grup Parlamentari MÉS, relativa proposta de modificació de l’article 21 del Reglament 
del Parlament de les Illes Balears.  
 

Aprovada per assentiment. 
 
 

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


