
Votacions de la sessió del Ple de dia 11 de desembre de 2018 

 

 

Declaració institucional sobre el dany cerebral i l’ictus. 

 

Aprovada per assentiment. 

 

Moció RGE núm. 14768/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a 

política general del Govern en matèria energètica a l’illa de Menorca, derivada del debat 

de la Interpel·lació RGE núm. 13080/18. 

 

Aprovada per: 

 Vots emesos  54 

 Vots a favor   54 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    0 

 

Elecció d’un membre del Consell de Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de 

les Illes Balears. 

 

Elegida la Sra. Gina Garcías i Sansaloni per: 

 Vots vàlids  55 

 Vots a favor   50 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    5 

 

Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per 

atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en 

l’àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament 

territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la 

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018; i de modificació del 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 (escrit RGE núm. 14780/18, 

del Govern de les Illes Balears). 

 

Validat per: 

 Vots emesos  54 

 Vots a favor   54 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    0 

 

Aprovada la tramitació com a projecte de llei per: 

 Vots emesos  54 

 Vots a favor   28 

 Vots en contra             26 

 Abstencions    0 

 

 

 



Dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de la Proposició de 

llei RGE núm. 16726/17, de camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca.  

 

Aprovat. 

 

 

 

 

 

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


