
Votacions de la sessió del Ple de dia 9 d’octubre de 2018 

 

 

Proposició de llei RGE núm. 2953/18, per a la reforma de l’article 69.3 de la 

Constitució Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un senador propi, amb 

independència del que triï l’illa d’Eivissa. 

 

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

única per: 

Vots emesos  43 

 Vots a favor   43 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    0 

 

Proposició de llei RGE núm. 2953/18, per a la reforma de l’article 69.3 de la 

Constitució Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un senador propi, amb 

independència del que triï l’illa d’Eivissa. 

 

Aprovada per: 

Vots emesos  51 

 Vots a favor   51 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    0 

 

Proposició de llei RGE núm. 4406/18, complementada mitjançant l’escrit RGE 

núm. 4603/18, sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola 

dels danys que pugui produir l’exploració, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs i 

altres substàncies minerals. 

 

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

única per: 

Vots emesos  53 

 Vots a favor   53 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    0 

 

Proposició de llei RGE núm. 4406/18, complementada mitjançant l’escrit RGE 

núm. 4603/18, sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola 

dels danys que pugui produir l’exploració, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs i 

altres substàncies minerals. 

 

Aprovada per: 

Vots emesos  53 

 Vots a favor   53 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    0 

 

Proposició de llei  RGE núm. 14160/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, de modificació de l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de 

gener, d’ordenació del comerç minorista. 



 

Presa en consideració per: 

Vots emesos  54 

 Vots a favor   51 

 Vots en contra    1 

 Abstencions    2 

 

 

 

 

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


