
Votacions de la sessió del Ple de dia 12 de juny de 2018 

 

Moció RGE núm. 5799/18, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, 

relativa a política general del Govern envers el Pacte Educatiu, derivada del debat de la 

Interpel·lació RGE núm. 4379/18. 

 

Punt 1 aprovat per: 

 Vots emesos  58 

 Vots a favor   56 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    2 

 

Punts 2, 3 i 4 aprovats per: 

Vots emesos  58 

 Vots a favor   29 

 Vots en contra    0 

 Abstencions  29 

 

Proposició de llei RGE núm. 16726/17, presentada pel Consell Insular de Mallorca, de 

camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca. 

 

Presa en consideració per: 

Vots emesos  58 

 Vots a favor   34 

 Vots en contra  21 

 Abstencions    3 

 

Dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de 

llei RGE núm. 10061/17, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de 

racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat 

autònoma de les Illes Balears. 

 

Aprovat. 

 

Adopció d’acord sobre la celebració de sessions extraordinàries per tal que la 

Ponència per a l’estudi del document lliurat a aquest parlament pel Consell Escolar de 

les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per “Illes per un Pacte Educatiu” i la 

comissió corresponent puguin dur a terme el seu pla de treball (escrit RGE núm. 

6019/18, presentat per 16 diputats adscrits a tots els grups parlamentaris). 

 

Aprovat per assentiment. 

 

Adopció d’acord sobre la celebració de sessions extraordinàries per a la tramitació 

de la Proposició de llei 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2017 de 28 de 

febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de 

l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears i dels 

membres del Govern de les Illes Balears. 

 

Aprovat per assentiment. 

 



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


