
Votacions de la sessió del Ple de dia 7 de novembre de 2017 

 

 

 

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

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 

 

Candidat proposat Sr. Said Miquel Barceló i Vidal. 

Vots emesos: 56 

Vots vàlids: 56 

Vots en blanc: 23 

Vots a favor del candidat: 33 

 

Atès que no s’ha assolit la majoria absoluta  de les tres cinquenes parts de la cambra, es 

repetirà la votació a una altra sessió plenària. 

 

 

Moció RGE núm. 13269/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les 

Illes Balears, relativa a Pla de lluita contra la Xylella, derivada del debat de la 

Interpel·lació RGE núm. 10783/17. 

 

Punts núm. 1 i 3 aprovats per: 

 Vots emesos  57 

 Vots a favor   57 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    0 

 

Punt núm. 2 aprovat per: 

 Vots emesos  57 

 Vots a favor   54 

 Vots en contra    2 

 Abstencions    1 

 

 

Moció RGE núm. 13923/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a 

política general del Govern en relació amb l’anomenat Pla Juncker, derivada del debat 

de la Interpel·lació RGE núm. 6400/17. 

 

Punt núm. 1 rebutjat per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   25 

 Vots en contra  31 

 Abstencions    0 

 

Punt núm. 2 rebutjat per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   22 

 Vots en contra  31 

 Abstencions    3 

 



Punt núm. 3 rebutjat per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   19 

 Vots en contra  31 

 Abstencions    6 

 

 

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

única al Projecte de Llei RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret llei 3/2013, de 

14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment 

de vinculació de centres privats d’atenció especialitzada.  

 

Aprovat per assentiment. 

 

 

Projecte de Llei RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret llei 3/2013, de 14 de 

juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment de 

vinculació de centres privats d’atenció especialitzada, amb l’esmena RGE núm. 

13676/17, presentada per tres cinquenes parts dels membres de la cambra.  

 

Aprovat per: 

 Vots emesos  57 

 Vots a favor   54 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    2 

 

 

 

 

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


