
Votacions de la sessió del Ple de dia 16 d’octubre de 2018 

 

 

Declaració institucional de suport al llevant de Mallorca davant les inundacions. 

 

Aprovada per assentiment. 

 

Moció RGE núm. 10926/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a 

política del Govern en relació amb el sector del comerç, derivada del debat de la 

interpel·lació RGE núm. 9966/18. 

 

Punt núm. 1 aprovat per: 

 Vots emesos  53 

 Vots a favor   53 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    0 

 

Punts núm. 2, 3 i 4 rebutjats per: 

 Vots emesos  53 

 Vots a favor   23 

 Vots en contra  29 

 Abstencions    1 

 

Punt núm. 5 rebutjat per: 

 Vots emesos  53 

 Vots a favor   24 

 Vots en contra  29 

 Abstencions    0 

 

Punts núm. 6 i 7 rebutjats per: 

 Vots emesos  53 

 Vots a favor   24 

 Vots en contra  26 

 Abstencions    3 

 

Punt núm. 8 rebutjat per: 

 Vots emesos  53 

 Vots a favor   22 

 Vots en contra  31 

 Abstencions    0 

 

Nou punt esmena RGE núm. 11150/18 aprovada per: 

 Vots emesos  52 

 Vots a favor   48 

 Vots en contra    3 

 Abstencions    1 

 

 



Proposició no de llei núm. 1721/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes 

Balears, relativa a creació d’un observatori de desigualtats en salut per a les Illes 

Balears. 

 

Aprovada per: 

 Vots emesos  52 

 Vots a favor   29 

 Vots en contra    0 

 Abstencions  23 

 

Proposició no de llei RGE núm. 1350/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, 

relativa a equiparació salarial dels cossos de l’Estat. 

 

Punt núm. 1 aprovat per: 

 Vots emesos  55 

 Vots a favor   31 

 Vots en contra    0 

 Abstencions  24 

 

Nou punt esmena RGE núm. 11163/18 aprovada per: 

 Vots emesos  55 

 Vots a favor   55 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    0 

 

 

Comunicació de la designació dels diputats i/o les diputades encarregats de defensar 

en el Congrés dels Diputats la 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. 

 

Designades les Sres. María Tania Marí i Marí, Marí José Camps i Orfila i Sílvia 

Tur i Ribas. 

 

Comunicació de la designació dels diputats i/o les diputades encarregats de defensar 

en el Congrés dels Diputats la 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. 

 

Designats els Srs. Miquel Àngel Jerez i Juan, Miquel Gallardo i Esgleas i la Sra. 

Sílvia Limones i Costa. 

 

 

 

 
 

 
 

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


