
Votacions de la sessió del Ple de dia 18 d’octubre de 2016 

 

 

 

Declaració institucional amb motiu del dia mundial contra el càncer de mama. 

 

Aprovada per assentiment 

 

Moció RGE núm. 14386/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les 

Illes Balears, relativa a concertació de serveis públics, derivada del debat de la 

Interpel·lació RGE núm. 9152/16. 

 

Punt núm. 1 aprovat per: 

 Vots emesos  52 

 Vots a favor   22 

 Vots en contra    7 

 Abstencions  23 

 

Punt núm. 2 aprovat per: 

 Vots emesos  53 

 Vots a favor   45 

 Vots en contra    8 

 Abstencions    0 

 

Punt núm. 3 aprovat per: 

 Vots emesos  53 

 Vots a favor   52 

 Vots en contra    1 

 Abstencions    0 

 

Punt núm. 4 aprovat per: 

 Vots emesos  52 

 Vots a favor   44 

 Vots en contra    8 

 Abstencions    0 

 

 

Escrit RGE núm. 14455/16, complementat amb el RGE núm. 14487/16, de sol·licitud 

de compareixença, amb debat i votació, de la Sra. Consellera d’Hisenda i 

Administracions Públiques, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no 

financera per a l’exercici de 2017. 

 

Aprovat el límit de despesa per: 

 Vots emesos  57 

 Vots a favor   33 

 Vots en contra  21 

 Abstencions    3 

 

 



Acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el procediment directe i en lectura 

única al Projecte de llei RGE núm. 10014/16, pel qual es dissol el Col·legi Oficial 

d’Agents Comercials de Menorca. 

 

Aprovat per assentiment. 

 

Debat i votació del Projecte de llei, RGE núm. 10014/16, pel qual es dissol el Col·legi 

Oficial d’Agents Comercials de Menorca. 

 

Aprovat per assentiment. 

 

Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el procediment directe i en 

lectura única al  Projecte de llei, RGE núm. 11390/16, pel qual s’estableixen ajudes 

socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin 

desenvolupat l’hepatitis C com a conseqüència d’haver rebut un tractament amb 

concentrats de factors de coagulació en l’àmbit sanitari públic de les Illes Balears. 

 

Aprovat per assentiment. 

 

Debat i votació del Projecte de llei, RGE núm. 11390/16, pel qual s’estableixen ajudes 

socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin 

desenvolupat l’hepatitis C com a conseqüència d’haver rebut un tractament amb 

concentrats de factors de coagulació en l’àmbit sanitari públic de les Illes Balears. 

 

Aprovat per assentiment. 

 

 

Elecció d’un membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens 

Públic Radiotelevisió de les Illes Balears. 

 

 Vots emesos  57 

 Vots vàlids   56 

 Vots nuls    1 

 

No va obtenir el vot favorable de més de les tres cinquenes parts dels 

diputats. 

 

 

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


