
El 95,8% de les persones inscrites a Podem que han participat en les votacions

donen suport a un vot d’investidura per tal que el PP no torni governar a les

Illes Balears.

Així mateix el 56,45% donen suport a què Podem  no formi part d’un govern

presidit pel Psib.

El 90,81% dels i les votants donen suport al document d’acord programàtic i

d’organigrama assolit.

El 85,8% dóna suport a què Podem no entri en el govern i vigilar el compliment

del document programàtic acordat.

El 81,19% vol que Podem formi part d'un Govern autonòmic tripartit sense que

estigui presidit pel PSOE.

El 81,57% dóna suport a què Podem formi part d'un Govern autonòmic bipartit

Podem-MÉS.

Alberto Jarabo, secretari general de Podem, afirma que estam satisfets en la

participació per ser la primera legislatura en què es dóna l’oportunitat  a les

bases perquè puguin participar en la pressa de decisions. “Pensam que serem

pioners en demanar a la gent la seva participació i que la resta de partits ho

seguiran fent  després de nosaltres”.  “La manca de costum en participar  en

aquestes  decisions fa  que la  gent  no  voti,  hi  ha  una manca de cultura  de

participació en aquest sentit. Però quan la gent vegi que la seva participació en

aquesta mena de processos pot decidir governs, pensam que la participació

anirà en augment”.

“Ens ha sorprès que els i les inscrites que han participat  a la votació acostin les

seves postures pel que fa a la possibilitat d’entrar a un govern presidit pel Psib i



pensam que es deu a què donen suport a aquesta executiva que ha informat

diàriament sobre els processos de negociació amb la resta de partits”.

Govern de les Illes Balears

PROGRAMA  I  ORGANIGRAMA:  Dones  suport  al  document  d'acord

programàtic i d’organigrama per al Govern de les Illes Balears, assolit per

PODEM, PSIB-PSOE i MÉS?

1. Sí (672.00 vots, 90.81%)

2. No (68.00 vots, 9.19%)

Total vots: 761

Vots en blanc: 21 (2.76%)

Nuls: 0 (0.00%)

Vàlids: 740 (97.24%)

INVESTIDURA: Dones suport a un vot d'investidura que impedeixi que el

PP torni a governar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

1. Sí (709.00 vots, 95.81%)

2. No (31.00 vots, 4.19%)

Total vots: 761

En blanc: 21 (2.76%)

Nuls: 0 (0.00%)

Vàlids: 740 (97.24%)

GOVERN: Dones suport a que PODEM formi part d'un Govern autonòmic

tripartit presidit pel PSOE?



1. No (420.00 vots, 56.45%)

2. Sí (324.00 vots, 43.55%)

Vots totals: 761

En blanc: 17 (2.23%)

Nuls: 0 (0.00%)

Vàlids: 744 (97.77%)

GOVERN: Dones suport a que PODEM formi part d'un Govern autonòmic

tripartit sense que estigui presidit pel PSOE?

1. Sí (600.00 vots, 81.19%)

2. No (139.00 vots, 18.81%)

Vots totals: 761

En blanc: 22 (2.89%)

Nuls: 0 (0.00%)

Vàlids: 739 (97.11%)

GOVERN: Dones suport a que PODEM formi part d'un Govern autonòmic

bipartit PODEM-MÉS?

1. Sí (602.00 vots, 81.57%)

2. No (136.00 vots, 18.43%)

Vots totals: 761

En blanc: 23 (3.02%)

Nuls: 0 (0.00%)

Vàlids: 738 (96.98%)



GOVERN: En cas de no arribar a cap acord de govern, i més enllà del vot

d'investidura, dones suport a que PODEM no entri en el govern i vigilar el

compliment del document programàtic acordat?

1. Sí (642.00 vots, 85.83%)

2. No (106.00 vots, 14.17%)

Vots totals: 761

En blanc: 13 (1.71%)

Nuls: 0 (0.00%)

Vàlids: 748 (98.29%)

Consell de Mallorca

Dones suport al document d'acord programàtic per al govern del Consell

Insular de Mallorca, assolit per PODEM, PSIB-PSOE i MÉS? 

1. Sí (637.00 vots, 93.54%)

2. No (44.00 vots, 6.46%)

Total vots: 701

Vots en blanc: 20 (2.85%)

Nuls: 0 (0.00%)

Vàlids: 681 (97.15%)

INVESTIDURA: Dones suport a un vot d'investidura que impedeixi que el

PP torni a governar l’illa de Mallorca? 



1. Sí (653.00 vots, 95.47%)

2. No (31.00 vots, 4.53%)

Total vots: 701

En blanc: 17 (2.43%)Nuls: 0 (0.00%)

Vàlids: 684 (97.57%)

GOVERN DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA: Dones suport a que

PODEM formi  part  del  govern  del  Consell  Insular  de  Mallorca  tripartit

sense que estigui presidit pel PSOE? 

1. Sí (581.00 vots, 85.95%)

2. No (95.00 vots, 14.05%)

Total: 701

En blanc: 25 (3.57%)

Nuls: 0 (0.00%)

Vàlids: 676 (96.43%)

GOVERN DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA: Dones suport a que

PODEM  formi  part  del  govern  del  Consell  Insular  de  Mallorca  bipartit

PODEM-MÉS?

1. Sí (604.00 vots, 89.22%)

N. No (73.00 vots, 10.78%)

Total: 701

En blanc: 24 (3.42%)

Nuls: 0 (0.00%)

Vàlids: 677 (96.58%)



GOVERN DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA: En cas de no arribar a

cap acord de govern, i més enllà del vot d'investidura, dones suport a que

PODEM  no  entri  en  el  govern  i  vigilar  el  compliment  del  document

programàtic acordat? 

1. Sí (586.00 vots, 85.67%)

2. No (98.00 vots, 14.33%)

Total vots: 701

En blanc: 17 (2.43%)

Nuls: 0 (0.00%)

Vàlids: 684 (97.57%)

Consell de Menorca

SUPORT AL PROGRAMA CONSENSUAT: SÍ 95% - NO 5%

ENTRAR AL GOVERN DEL CONSELL: SÍ 92,36% - NO 7,64

PSOE+MÉS+PODEM (65,97%) 

Presidència: MÉS-45,14%  PODEM 12,50%  PSOE 8,33%

MÈS+PODEM  (24,30%)  Presidència: PODEM- 1,39% / PSOE 0,69%

SUPORT INVESTIDURA:  SI  96,50%  Presidència:  qualsevol  58,04% /  MÉS

32,87% / PSOE 5,59%

NO 3,50% 






