
Votacions de la sessió del Ple de dia 3 de maig de 2016 
 
 

Moció RGE núm. 6564/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a 
política del Govern en relació amb el model econòmic i el mercat laboral (derivada del 
debat de la Interpel·lació RGE núm. 1545/16). 

 
Punt núm. 1 aprovat per: 

Vots emesos  53 
 Vots a favor   19 
 Vots en contra    9 
 Abstencions  25 
 
Punt núm. 2 rebutjat per: 

Vots emesos  53 
 Vots a favor   22 
 Vots en contra  30 
 Abstencions    1 
 
Punt núm. 3 rebutjat per: 

Vots emesos  53 
 Vots a favor   19 
 Vots en contra  30 
 Abstencions    4 
 
Punts núm. 4 i 5 aprovats per: 

Vots emesos  53 
 Vots a favor   53 
 Vots en contra    0 
 Abstencions    0 
 
 

Proposició de llei RGE núm. 367/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta 
per les Illes Balears, de llei de la custòdia compartida per a la igualtat en les relacions 
familiars davant el cessament de la convivència dels pares. 

 
No presa en consideració per: 

Vots emesos  54 
 Vots a favor   21 
 Vots en contra  33 
 Abstencions    0 

 
 
Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el procediment directe i en 
lectura única al Projecte de llei RGE núm. 5548/16, de modificació del text refós de 
la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 112/2001, 
de 7 de setembre. 

 
S’acorda per assentiment amb el vot de més de les 3/5 parts. 
 



 
Projecte de llei RGE núm. 5548/16, de modificació del text refós de la Llei de consells 
escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 112/2001, de 7 de setembre. 

 
Aprovat per: 

Vots emesos  43 
 Vots a favor   41 
 Vots en contra    2 
 Abstencions    0 

 
Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a 
l’exercici 2015. 
 

Aprovat per assentiment. 
 

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


