
Votacions de la sessió del Ple de dia 26 de març de 2019 

 

 

 

Declaració institucional del dia mundial contra el càncer colorectal. 

 

Aprovada per assentiment. 

 

Informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim 

d’incompatibilitats de la Sra. María Asunción Pons i Fullana.       

 

Aprovat per assentiment. 

  

Proposició no de llei RGE núm. 2231/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, 

relativa a acord per promoure la llei de la reserva de la biosfera de Menorca.  

 

Aprovada per: 

 Vots emesos  53 

 Vots a favor   52 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    1 

 

Escrit RGE núm. 2252/19, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, 

mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu, en relació amb la 

Proposició de llei de l’estatut especial de capitalitat de la ciutat d’Eivissa, RGE núm. 

14764/18.  

 

Rebutjat per: 

 Vots emesos  53 

 Vots a favor     3 

 Vots en contra  47 

 Abstencions    3 

 

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

llei RGE núm. 14764/18, de l’estatut especial de capitalitat de la ciutat d’Eivissa.  

 

Aprovat. 

 

Dictamen de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei del 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.  

 

Aprovat. 

 



 

Dictamen de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Projecte de llei RGE 

núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. 

 

Aprovat. 

 
 

 

 
 

 

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


