
Votacions de la sessió del Ple de dia 24 de març de 2015 
 

 
.- Moció RGE núm. 2989/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa de 
protecció per l’atur a les Illes Balears (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 
625/15). 

 
Punt 3, aprovat per: 
 Vots emesos  58 
 Vots a favor   58 
 Vots en contra    0 
 Abstencions    8 

 
Resta de punts, rebutjats 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. 9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears.  
 

Rebutjat. 
 

.- Dictamen de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Projecte de llei RGE núm. 
682/15, pel qual es regula el mecenatge esportiu 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. 2200/15, presentada pels Grups 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. 

 
.- Proposició de llei RGE núm. 2200/15, presentada pels Grups 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. 

 
Aprovada per lectura única. 
 

.- 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. 2547/15, presentada pels Grups Parlamentaris 
Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no adscrits, de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de 
setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. 

 
Aprovat per assentiment. 

 



.- Proposició de llei RGE núm. 2547/15, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular i 
MÉS i pels diputats no adscrits, de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als 
emprenedors i la seva internacionalització. 

 
Aprovada per lectura única. 
 

.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en 
lectura única a la Proposta de reforma RGE núm. 210/13, presentada pel Grup Parlamentari 
MÉS, relativa a modificació de l’article 21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears. 

 
Aprovat per assentiment. 

 
.- Debat i votació de les esmenes presentades a la Proposta de reforma RGE núm. 210/13, 
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, de modificació de l’article 21 del Reglament del 
Parlament de les Illes Balears; i de la proposta de reforma RGE núm. 210/13 esmentada. 

 
Aprovada per lectura única. 

 
 
.- Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a 
l'exercici 2014. 
 

Aprovat per: 
 Vots emesos  52 
 Vots a favor   46 
 Vots en contra    0 
 Abstencions    6 
 
 

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


