
Votacions de la sessió del Ple de dia 30 d’octubre de 2018 

 

 

Declaració institucional en record del moviment democràtic preautonomista de les Illes 

Balears. 

 

Aprovada per unanimitat. 

 

 

Moció RGE núm. 11271/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a 

actuacions en els centres educatius de les Illes Balears, derivada del debat de la 

Interpel·lació RGE núm. 1921/18. 

 

Punt núm. 1 rebutjat per: 

 Vots emesos  54 

 Vots a favor   22 

 Vots en contra  30 

 Abstencions    2 

 

Punt núm. 2 rebutjat per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   21 

 Vots en contra  31 

 Abstencions    4 

 

Punt núm. 3 rebutjat per: 

 Vots emesos  55 

 Vots a favor   25 

 Vots en contra  30 

 Abstencions    0 

 

Punts núm. 4 i 5 rebutjats per: 

 Vots emesos  55 

 Vots a favor   24 

 Vots en contra  31 

 Abstencions    0 

 

Punt núm. 6 rebutjat per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   19 

 Vots en contra  35 

 Abstencions    2 

 

Esmena RGE núm. 11704/18 rebutjada per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   25 

 Vots en contra  30 

 Abstencions    1 

 

Esmena RGE núm. 11705/18 rebutjada per: 



 Vots emesos  56 

 Vots a favor   26 

 Vots en contra  30 

 Abstencions    0 

 

 

 

Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures 

urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les 

inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca (RGE 

núm. 11287/18). 

 

Validat per: 

 Vots emesos  57 

 Vots a favor   57 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    0 

 

Rebutjada la tramitació com a projecte de llei per: 

 Vots emesos  56 

 Vots a favor   25 

 Vots en contra  30 

 Abstencions    1 

 

 

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

única al Projecte de llei RGE núm. 9933/18, de serveis a les persones en l’àmbit 

social a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 

S’acorda d’aplicar el procediment directe i en lectura única per: 

 Vots emesos  49 

 Vots a favor   49 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    0 

 

 

Projecte de llei RGE núm. 9933/18, de serveis a les persones en l’àmbit social a la 

comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 

Aprovat per lectura única per: 

 Vots emesos  54 

 Vots a favor   52 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    2 

 

 

 

 

 



Dictamen de la Comissió de Salut de la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, de 

modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el procediment 

d’autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del 

Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears.  

 

Aprovat per: 

 Vots emesos  55 

 Vots a favor   55 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    0 

 

Dictamen de la Comissió de Salut de la Proposició de llei RGE núm. 7566/18, per la 

qual s’estableix la gratuïtat de les places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes 

Balears. 

 

Aprovat per: 

 Vots emesos  51 

 Vots a favor   48 

 Vots en contra    2 

 Abstencions    1 

 

 

 

 

 

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


