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SESSIÓ CONSTITUTIVA

Constitució de la comissió i elecció o proclamació dels
membres de la Mesa.
DS núm. 1, pàg. 2.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4539/19, relativa a suport als funcionaris de
presons d’Eivissa.
DS núm. 4, pàg. 59.

RGE núm. 4602/19, en contra de les manifestacions
feixistes.
DS núm. 4, pàg. 62.

RGE núm. 5138/19, relativa al pagament immediat de les
ajudes estatals previstes per pal·liar els efectes de la
catàstrofe patida pel Llevant de Mallorca el passat octubre
del 2018.
DS núm. 5, pàg. 72.

RGE núm. 4771/19, relativa a base permanent de la Unitat
Militar d’Emergències (UME) a les Illes Balears.
DS núm. 5, pàg. 76.

RGE núm. 4773/19, relativa a oferta de curs bàsic de
policies locals.
DS núm. 6, pàg. 84.

RGE núm. 4781/19, relativa a dotar de mitjans suficients els
cossos i forces de seguretat de l’Estat i a reforçar
adequadament a les illes d’Eivissa i Formentera el Sistema
Integrat de Vigilància Exterior.
DS núm. 6, pàg. 88.

RGE núm. 5345/19, relativa a la declaració d’interès
autonòmic del projecte de millora i reforma de les galeries
de la Plaça Major de Palma.
DS núm. 7, pàg. 98.

RGE núm. 5600/19, relativa a instar exercir la
transparència a l’aeroport de Palma per protegir els drets
dels ciutadans.
DS núm. 7, pàg. 102.

RGE núm. 4155/19, relativa a auditoria integral financera
i operativa de gestió i eficiència del Govern de les Illes
Balears i del seu sector públic instrumental.
DS núm. 10, pàg. 162.

RGE núm. 5727/19, relativa a plans d’igualtat del personal
educatiu, personal sanitari i personal del sector
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 10, pàg. 167.

RGE núm. 6682/19, relativa a suport i reconeixement a la
tasca que duen a terme els cossos i forces de seguretat de
l’Estat a Catalunya.
DS núm. 11, pàg. 174.

 

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENCES

Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 4923/19, de
sol·licitud de compareixença del delegat del Govern a les
Illes Balears, en funcions, per tal que informi sobre la taxa
de criminalitat a les Illes Balears.
DS núm. 4, pàg. 58.

Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 5456/19, de
sol·licitud de compareixença del delegat del Govern a les
Illes Balears, en funcions, per explicar la situació de les
ajudes estatals previstes per pal·liar els efectes de la
catàstrofe patida pel Llevant de Mallorca el passat mes
d’octubre del 2018.
DS núm. 7, pàg. 96.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 3066/19, de la consellera de Presidència, Cultura
i Igualtat, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, sobre
les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 6.

RGE núm. 3075/19, de la consellera d’Administracions
Públiques i Modernització sobre les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern
de les Illes Balears.
DS núm. 3, pàg. 32.

RGE núm. 6103/19, de la secretària autonòmica
d’Universitat, Recerca i Política Lingüística sobre la
idoneïtat per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar
per a l’acció de Govern.
DS núm. 8, pàg. 112.

RGE núm. 6104/19, de la directora general de Polítiques
per a la Sobirania Alimentària, per tal d’informar sobre la
idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per
a l’acció de govern.
DS núm. 9, pàg. 141.

RGE núm. 7259/19, dels senadors designats pel Parlament
de les Illes Balears sobre la seva activitat al Senat i alhora
explicar quin projecte de treball preveuen.
DS núm. 12, pàg. 182.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES
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BENLLOCH I BOTTINI, HELENA (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 6104/19, de la directora general de Polítiques

per a la Sobirania Alimentària, per tal d’informar sobre la
idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a
l’acció de govern, DS núm. 9, pàg. 150 i 158.

CAMPS I PONS, JOSÉ LUIS (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4771/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a base permanent de la Unitat Militar
d’Emergències (UME) a les Illes Balears, DS núm. 5, pàg. 76-
77 i 81.

RGE núm. 4773/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a oferta de curs bàsic de policies locals, DS
núm. 6, pàg. 84 i 87-88.

CANO I JUAN, SÍLVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4602/19, presentada pel Grup Parlamentari

Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, en contra de
les manifestacions feixistes, DS núm. 4, pàg. 63 i 67.

CARBONERO I SÁNCHEZ, MARIA DEL PILAR (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4539/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a suport als funcionaris de presons d’Eivissa,
DS núm. 4, pàg. 61.

RGE núm. 4773/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a oferta de curs bàsic de policies locals, DS
núm. 6, pàg. 85.

Sol·licitud de compareixences 
Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 4923/19,

presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de
compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears, en
funcions, per tal que informi sobre la taxa de criminalitat a les
Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 59.

Compareixences
RGE núm. 3066/19, de la consellera de Presidència, Cultura

i Igualtat, sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 27.

RGE núm. 7259/19, dels senadors designats pel Parlament
de les Illes Balears sobre la seva activitat al Senat i alhora
explicar quin projecte de treball preveuen, DS núm. 12, pàg.
191-192, 198, 208-209 i 215.

CASANOVA I PEIRÓ, ENRIC (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4781/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a dotar de mitjans suficients els cossos i forces
de seguretat de l’Estat i a reforçar adequadament a les illes
d’Eivissa i Formentera el Sistema Integrat de Vigilància
Exterior, DS núm. 6, pàg. 91.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5600/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,

relativa a instar exercir la transparència a l’aeroport de Palma
per protegir els drets dels ciutadans, DS núm. 7, pàg. 102-103
i 107-108.

Compareixences
RGE núm. 6103/19, de la secretària autonòmica

d’Universitat, Recerca i Política Lingüística sobre la idoneïtat
per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l’acció
de Govern, DS núm. 8, pàg. 125-126.

ENSENYAT I RIUTORT, MIQUEL (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4602/19, presentada pel Grup Parlamentari

Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, en contra de
les manifestacions feixistes, DS núm. 4, pàg. 64 i 67.

RGE núm. 5138/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al pagament immediat de les ajudes estatals
previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel
Llevant de Mallorca el passat octubre del 2018, DS núm. 5,
pàg. 73-74.

RGE núm. 4771/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a base permanent de la Unitat Militar
d’Emergències (UME) a les Illes Balears, DS núm. 5, pàg. 79.

RGE núm. 4773/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a oferta de curs bàsic de policies locals, DS
núm. 6, pàg. 86.

RGE núm. 4781/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotar de mitjans suficients els cossos i forces
de seguretat de l’Estat i a reforçar adequadament a les illes
d’Eivissa i Formentera el Sistema Integrat de Vigilància
Exterior, DS núm. 6, pàg. 90.

RGE núm. 5345/19, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la declaració d’interès
autonòmic del projecte de millora i reforma de les galeries de
la Plaça Major de Palma, DS núm. 7, pàg. 100.

RGE núm. 5600/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a instar exercir la transparència a l’aeroport de Palma
per protegir els drets dels ciutadans, DS núm. 7, pàg. 105.

RGE núm. 4155/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a auditoria integral financera i operativa
de gestió i eficiència del Govern de les Illes Balears i del seu
sector públic instrumental, DS núm. 10, pàg. 163-164.

RGE núm. 5727/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a plans d’igualtat del personal educatiu,
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personal sanitari i personal del sector instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 10, pàg. 168.

RGE núm. 6682/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a suport i reconeixement a la tasca que
duen a terme els cossos i forces de seguretat de l’Estat a
Catalunya, DS núm. 11, pàg. 176.

Sol·licituds de compareixença
Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 5456/19,

presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears, en
funcions, per explicar la situació de les ajudes estatals previstes
per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel Llevant de
Mallorca el passat mes d’octubre del 2018, DS núm. 7, pàg. 97.

Compareixences 
RGE núm. 7259/19, dels senadors designats pel Parlament

de les Illes Balears sobre la seva activitat al Senat i alhora
explicar quin projecte de treball preveuen, DS núm. 12, pàg.
185-186, 195-196, 204-205 i 213.

FERNÁNDEZ I LOMBARDO, ARES (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 6103/19, de la secretària autonòmica

d’Universitat, Recerca i Política Lingüística sobre la idoneïtat
per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l’acció
de Govern, DS núm. 8, pàg. 126-127 i 136.

FERNÁNDEZ I PRIETO, IRANTZU (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5727/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a plans d’igualtat del personal educatiu,
personal sanitari i personal del sector instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 10, pàg. 167-
168.

FERRÀ I TERRASSA, JOSEP (Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca)

Compareixences
RGE núm. 3066/19, de la consellera de Presidència, Cultura

i Igualtat, sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 17.

FERRER I RIPOLL, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5345/19, presentada pel Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a la declaració d’interès
autonòmic del projecte de millora i reforma de les galeries de
la Plaça Major de Palma, DS núm. 7, pàg. 101.

GARCÍA I SASTRE, M. ANTÒNIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4539/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a suport als funcionaris de presons d’Eivissa,
DS núm. 4, pàg. 59.

RGE núm. 5138/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al pagament immediat de les ajudes estatals
previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel
Llevant de Mallorca el passat octubre del 2018, DS núm. 5,
pàg. 72 i 75.

RGE núm. 5345/19, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la declaració d’interès
autonòmic del projecte de millora i reforma de les galeries de
la Plaça Major de Palma, DS núm. 7, pàg. 99-100.

RGE núm. 4155/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a auditoria integral financera i operativa
de gestió i eficiència del Govern de les Illes Balears i del seu
sector públic instrumental, DS núm. 10, pàg. 163.

RGE núm. 6682/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a suport i reconeixement a la tasca que
duen a terme els cossos i forces de seguretat de l’Estat a
Catalunya, DS núm. 11, pàg. 176.

Sol·licitud de compareixences 
Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 4923/19,

presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de
compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears, en
funcions, per tal que informi sobre la taxa de criminalitat a les
Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 58.

Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 5456/19,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears, en
funcions, per explicar la situació de les ajudes estatals previstes
per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel Llevant de
Mallorca el passat mes d’octubre del 2018, DS núm. 7, pàg. 96.

Compareixences
RGE núm. 3066/19, de la consellera de Presidència, Cultura

i Igualtat, sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 10.

RGE núm. 3075/19, de la consellera d’Administracions
Públiques i Modernització, sobre les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 3, pàg. 37.

RGE núm. 6104/19, de la directora general de Polítiques
per a la Sobirania Alimentària, per tal d’informar sobre la
idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a
l’acció de govern, DS núm. 9, pàg. 145-146 i 155-156.

RGE núm. 7259/19, dels senadors designats pel Parlament
de les Illes Balears sobre la seva activitat al Senat i alhora
explicar quin projecte de treball preveuen, DS núm. 12, pàg.
186, 196, 205 i 213.

GARRIDO I RODRÍGUEZ, MERCEDES (Grup
Parlamentari Socialista)
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Proposicions no de llei
RGE núm. 5138/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa al pagament immediat de les ajudes estatals
previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel
Llevant de Mallorca el passat octubre del 2018, DS núm. 5,
pàg. 72-73.

RGE núm. 4771/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a base permanent de la Unitat Militar
d’Emergències (UME) a les Illes Balears, DS núm. 5, pàg. 77-
78.

RGE núm. 5600/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a instar exercir la transparència a l’aeroport de Palma
per protegir els drets dels ciutadans, DS núm. 7, pàg. 106-107.

RGE núm. 6682/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a suport i reconeixement a la tasca que
duen a terme els cossos i forces de seguretat de l’Estat a
Catalunya, DS núm. 11, pàg. 175-176.

Sol·licituds de compareixença
Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 5456/19,

presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears, en
funcions, per explicar la situació de les ajudes estatals previstes
per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel Llevant de
Mallorca el passat mes d’octubre del 2018, DS núm. 7, pàg. 98.

Compareixences
RGE núm. 3075/19, de la consellera d’Administracions

Públiques i Modernització, sobre les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 3, pàg. 51.

GÓMEZ I GORDIOLA, JUAN MANUEL (Grup
Parlamentari Ciudadanos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5345/19, presentada pel Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a la declaració d’interès
autonòmic del projecte de millora i reforma de les galeries de
la Plaça Major de Palma, DS núm. 7, pàg. 99.

RGE núm. 5600/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a instar exercir la transparència a l’aeroport de Palma
per protegir els drets dels ciutadans, DS núm. 7, pàg. 103-104-
105.

Sol·licituds de compareixença
Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 5456/19,

presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears, en
funcions, per explicar la situació de les ajudes estatals previstes
per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel Llevant de
Mallorca el passat mes d’octubre del 2018, DS núm. 7, pàg. 96-
97.

Compareixences
RGE núm. 7259/19, dels senadors designats pel Parlament

de les Illes Balears sobre la seva activitat al Senat i alhora
explicar quin projecte de treball preveuen, DS núm. 12, pàg.
187-189, 197, 206-207 i 213-214.

GUASP I BARRERO, PATRICIA (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4539/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a suport als funcionaris de presons d’Eivissa,
DS núm. 4, pàg. 60.

RGE núm. 4602/19, presentada pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, en contra de
les manifestacions feixistes, DS núm. 4, pàg. 65.

RGE núm. 5138/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al pagament immediat de les ajudes estatals
previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel
Llevant de Mallorca el passat octubre del 2018, DS núm. 5,
pàg. 74.

RGE núm. 4771/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a base permanent de la Unitat Militar
d’Emergències (UME) a les Illes Balears, DS núm. 5, pàg. 78-
79.

RGE núm. 4155/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a auditoria integral financera i operativa
de gestió i eficiència del Govern de les Illes Balears i del seu
sector públic instrumental, DS núm. 10, pàg. 162 i 166.

RGE núm. 5727/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a plans d’igualtat del personal educatiu,
personal sanitari i personal del sector instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 10, pàg. 169.

RGE núm. 6682/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a suport i reconeixement a la tasca que
duen a terme els cossos i forces de seguretat de l’Estat a
Catalunya, DS núm. 11, pàg. 174-175 i 178.

Sol·licitud de compareixences 
Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 4923/19,

presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de
compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears, en
funcions, per tal que informi sobre la taxa de criminalitat a les
Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 58.

Compareixences
RGE núm. 3066/19, de la consellera de Presidència, Cultura

i Igualtat, sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 15.

RGE núm. 3075/19, de la consellera d’Administracions
Públiques i Modernització, sobre les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 3, pàg. 42.

RGE núm. 6103/19, de la secretària autonòmica
d’Universitat, Recerca i Política Lingüística sobre la idoneïtat
per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l’acció
de Govern, DS núm. 8, pàg. 120-122 i 134-135.

RGE núm. 6104/19, de la directora general de Polítiques
per a la Sobirania Alimentària, per tal d’informar sobre la
idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a
l’acció de govern, DS núm. 9, pàg. 147 i 156.

JUAN I GUASCH, MARIANO (Grup Parlamentari
Popular)
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Proposicions no de llei

RGE núm. 4781/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotar de mitjans suficients els cossos i forces
de seguretat de l’Estat i a reforçar adequadament a les illes
d’Eivissa i Formentera el Sistema Integrat de Vigilància
Exterior, DS núm. 6, pàg. 88-89 i 92.

MAS I TUGORES, JOAN JOSEP (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Compareixences
RGE núm. 6103/19, de la secretària autonòmica

d’Universitat, Recerca i Política Lingüística sobre la idoneïtat
per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l’acció
de Govern, DS núm. 8, pàg. 122-123 i 135.

RGE núm. 6104/19, de la directora general de Polítiques
per a la Sobirania Alimentària, per tal d’informar sobre la
idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a
l’acció de govern, DS núm. 9, pàg. 148-149 i 157-158.

LÓPEZ I SORIA, ALEJANDRO (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Compareixences
RGE núm. 6104/19, de la directora general de Polítiques

per a la Sobirania Alimentària, per tal d’informar sobre la
idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a
l’acció de govern, DS núm. 9, pàg. 146-147 i 156.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4539/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a suport als funcionaris de presons d’Eivissa,
DS núm. 4, pàg. 60.

RGE núm. 4602/19, presentada pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, en contra de
les manifestacions feixistes, DS núm. 4, pàg. 66.

RGE núm. 5138/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al pagament immediat de les ajudes estatals
previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel
Llevant de Mallorca el passat octubre del 2018, DS núm. 5,
pàg. 75.

RGE núm. 4771/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a base permanent de la Unitat Militar
d’Emergències (UME) a les Illes Balears, DS núm. 5, pàg. 80.

RGE núm. 4773/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a oferta de curs bàsic de policies locals, DS
núm. 6, pàg. 87.

RGE núm. 4781/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotar de mitjans suficients els cossos i forces
de seguretat de l’Estat i a reforçar adequadament a les illes
d’Eivissa i Formentera el Sistema Integrat de Vigilància
Exterior, DS núm. 6, pàg. 90-91.

RGE núm. 5345/19, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la declaració d’interès
autonòmic del projecte de millora i reforma de les galeries de
la Plaça Major de Palma, DS núm. 7, pàg. 98-99 i 102.

RGE núm. 5600/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a instar exercir la transparència a l’aeroport de Palma
per protegir els drets dels ciutadans, DS núm. 7, pàg. 106.

RGE núm. 4155/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a auditoria integral financera i operativa
de gestió i eficiència del Govern de les Illes Balears i del seu
sector públic instrumental, DS núm. 10, pàg. 165.

RGE núm. 5727/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a plans d’igualtat del personal educatiu,
personal sanitari i personal del sector instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 10, pàg. 170.

RGE núm. 6682/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a suport i reconeixement a la tasca que
duen a terme els cossos i forces de seguretat de l’Estat a
Catalunya, DS núm. 11, pàg. 177.

Sol·licitud de compareixences 
Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 4923/19,

presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de
compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears, en
funcions, per tal que informi sobre la taxa de criminalitat a les
Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 59.

Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 5456/19,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears, en
funcions, per explicar la situació de les ajudes estatals previstes
per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel Llevant de
Mallorca el passat mes d’octubre del 2018, DS núm. 7, pàg. 97-
98.

Compareixences
RGE núm. 3066/19, de la consellera de Presidència, Cultura

i Igualtat, sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 23.

RGE núm. 3075/19, de la consellera d’Administracions
Públiques i Modernització, sobre les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 3, pàg. 48.

RGE núm. 6103/19, de la secretària autonòmica
d’Universitat, Recerca i Política Lingüística sobre la idoneïtat
per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l’acció
de Govern, DS núm. 8, pàg. 124-125.

RGE núm. 6104/19, de la directora general de Polítiques
per a la Sobirania Alimentària, per tal d’informar sobre la
idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a
l’acció de govern, DS núm. 9, pàg. 150.

RGE núm. 7259/19, dels senadors designats pel Parlament
de les Illes Balears sobre la seva activitat al Senat i alhora
explicar quin projecte de treball preveuen, DS núm. 12, pàg.
190-191.

PÉREZ-RIBAS I GUERRERO, MARC (Grup
Parlamentari Ciudadanos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4773/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a oferta de curs bàsic de policies locals, DS
núm. 6, pàg. 86.
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RGE núm. 4781/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotar de mitjans suficients els cossos i forces
de seguretat de l’Estat i a reforçar adequadament a les illes
d’Eivissa i Formentera el Sistema Integrat de Vigilància
Exterior, DS núm. 6, pàg. 90.

RIBAS I MARINO, IDOIA (Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4155/19, presentada pel Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a auditoria integral financera i operativa
de gestió i eficiència del Govern de les Illes Balears i del seu
sector públic instrumental, DS núm. 10, pàg. 166-165.

RGE núm. 5727/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a plans d’igualtat del personal educatiu,
personal sanitari i personal del sector instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 10, pàg. 169-
170.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4602/19, presentada pel Grup Parlamentari

Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, en contra de
les manifestacions feixistes, DS núm. 4, pàg. 64.

RGE núm. 5600/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a instar exercir la transparència a l’aeroport de Palma
per protegir els drets dels ciutadans, DS núm. 7, pàg. 103-104.

RGE núm. 5727/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a plans d’igualtat del personal educatiu,
personal sanitari i personal del sector instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 10, pàg. 167
i 170.

Compareixences
RGE núm. 6103/19, de la secretària autonòmica

d’Universitat, Recerca i Política Lingüística sobre la idoneïtat
per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l’acció
de Govern, DS núm. 8, pàg. 118-120 i 133-134.

RODRÍGUEZ I FARRÉ, SERGIO (Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4539/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a suport als funcionaris de presons d’Eivissa,
DS núm. 4, pàg. 59 i 61.

RGE núm. 4602/19, presentada pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, en contra de
les manifestacions feixistes, DS núm. 4, pàg. 65.

RGE núm. 5138/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al pagament immediat de les ajudes estatals
previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel
Llevant de Mallorca el passat octubre del 2018, DS núm. 5,
pàg. 74-75.

RGE núm. 4771/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a base permanent de la Unitat Militar
d’Emergències (UME) a les Illes Balears, DS núm. 5, pàg. 80.

RGE núm. 4773/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a oferta de curs bàsic de policies locals, DS
núm. 6, pàg. 86.

RGE núm. 5345/19, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la declaració d’interès
autonòmic del projecte de millora i reforma de les galeries de
la Plaça Major de Palma, DS núm. 7, pàg. 100-101.

RGE núm. 5600/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a instar exercir la transparència a l’aeroport de Palma
per protegir els drets dels ciutadans, DS núm. 7, pàg. 105-106.

RGE núm. 6682/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a suport i reconeixement a la tasca que
duen a terme els cossos i forces de seguretat de l’Estat a
Catalunya, DS núm. 11, pàg. 177.

Sol·licitud de compareixences 
Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 4923/19,

presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de
compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears, en
funcions, per tal que informi sobre la taxa de criminalitat a les
Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 59.

Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 5456/19,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears, en
funcions, per explicar la situació de les ajudes estatals previstes
per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel Llevant de
Mallorca el passat mes d’octubre del 2018, DS núm. 7, pàg. 97.

Compareixences
RGE núm. 3066/19, de la consellera de Presidència, Cultura

i Igualtat, sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 19.

RGE núm. 3075/19, de la consellera d’Administracions
Públiques i Modernització, sobre les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 3, pàg. 45.

RGE núm. 6104/19, de la directora general de Polítiques
per a la Sobirania Alimentària, per tal d’informar sobre la
idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a
l’acció de govern, DS núm. 9, pàg. 149 i 157.

RGE núm. 7259/19, dels senadors designats pel Parlament
de les Illes Balears sobre la seva activitat al Senat i alhora
explicar quin projecte de treball preveuen, DS núm. 12, pàg.
189-190, 197-198, 207-208 i 214-215.

SANS I REGIS, MARIA ESPERANÇA (Grup
Parlamenmtari Unidas Podemos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4539/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a suport als funcionaris de presons d’Eivissa,
DS núm. 4, pàg. 60.

RGE núm. 4602/19, presentada pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, en contra de
les manifestacions feixistes, DS núm. 4, pàg. 62 i 66.
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RGE núm. 5138/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al pagament immediat de les ajudes estatals
previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel
Llevant de Mallorca el passat octubre del 2018, DS núm. 5,
pàg. 73.

RGE núm. 4771/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a base permanent de la Unitat Militar
d’Emergències (UME) a les Illes Balears, DS núm. 5, pàg. 78.

RGE núm. 4773/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a oferta de curs bàsic de policies locals, DS
núm. 6, pàg. 85-86.

RGE núm. 4781/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotar de mitjans suficients els cossos i forces
de seguretat de l’Estat i a reforçar adequadament a les illes
d’Eivissa i Formentera el Sistema Integrat de Vigilància
Exterior, DS núm. 6, pàg. 89-90.

RGE núm. 5345/19, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la declaració d’interès
autonòmic del projecte de millora i reforma de les galeries de
la Plaça Major de Palma, DS núm. 7, pàg. 100.

RGE núm. 5600/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a instar exercir la transparència a l’aeroport de Palma
per protegir els drets dels ciutadans, DS núm. 7, pàg. 103-104.

RGE núm. 4155/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a auditoria integral financera i operativa
de gestió i eficiència del Govern de les Illes Balears i del seu
sector públic instrumental, DS núm. 10, pàg. 163.

RGE núm. 5727/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a plans d’igualtat del personal educatiu,
personal sanitari i personal del sector instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 10, pàg. 168.

RGE núm. 6682/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a suport i reconeixement a la tasca que
duen a terme els cossos i forces de seguretat de l’Estat a
Catalunya, DS núm. 11, pàg. 176.

Sol·licitud de compareixences 
Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 4923/19,

presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de
compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears, en
funcions, per tal que informi sobre la taxa de criminalitat a les
Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 58.

Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 5456/19,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears, en
funcions, per explicar la situació de les ajudes estatals previstes
per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel Llevant de
Mallorca el passat mes d’octubre del 2018, DS núm. 7, pàg. 97.

Compareixences
RGE núm. 3066/19, de la consellera de Presidència, Cultura

i Igualtat, sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 13.

RGE núm. 3075/19, de la consellera d’Administracions
Públiques i Modernització, sobre les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 3, pàg. 41.

RGE núm. 6103/19, de la secretària autonòmica
d’Universitat, Recerca i Política Lingüística sobre la idoneïtat

per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l’acció
de Govern, DS núm. 8, pàg. 120.

RGE núm. 7259/19, dels senadors designats pel Parlament
de les Illes Balears sobre la seva activitat al Senat i alhora
explicar quin projecte de treball preveuen, DS núm. 12, pàg.
186-187, 196-197 i 206.

TRUYOLS I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4155/19, presentada pel Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a auditoria integral financera i operativa
de gestió i eficiència del Govern de les Illes Balears i del seu
sector públic instrumental, DS núm. 10, pàg. 165-166.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I
MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i Fernández)

Compareixences
RGE núm. 3075/19, sobre les directrius generals de l’acció

de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 3, pàg. 32.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra)

Compareixences
RGE núm. 3066/19,sobre les directrius generals de l’acció

de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 2, pàg. 6.

ALTS CÀRRECS

DIRECTORA GENERAL DE POLÍTIQUES PER A LA
SOBIRANIA ALIMENTÀRIA (Paula Valero i Sáez)

Compareixences
RGE núm. 6104/19, sobre la idoneïtat al càrrec i el projecte

que pensa desenvolupar per a l’acció de govern, DS núm. 9,
pàg. 141-145, 150-155 i 158.

SECRETÀRIA AUTONÒMICA D’UNIVERSITAT,
RECERCA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA (Agustina Vilaret
i González)

Compareixences
RGE núm. 6103/19, sobre la idoneïtat per al càrrec i el

projecte que pensa desenvolupar per a l’acció de Govern, DS
núm. 8, pàg. 112-117, 127-132 i 136-137.
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SENADOR EN REPRESENTACIÓ DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS (Vicente Marí i
Bosó)

Compareixences
RGE núm. 7259/19, sobre la seva activitat al Senat i alhora

explicar quin projecte de treball preveuen, DS núm. 12, pàg.
182-185, 192-195 i 198-199.

SENADOR EN REPRESENTACIÓ DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS (Vicenç Vidal i
Matas)

Compareixences
RGE núm. 7259/19, sobre la seva activitat al Senat i alhora

explicar quin projecte de treball preveuen, DS núm. 12, pàg.
200-204, 209-213 i 215-216.

TEMÀTIC

- A -

Aeroport de Palma, transparència
DS núm. 7, pàg. 102.

Auditoria integral del Govern i del sector públic
instrumental

DS núm. 10, pàg. 162.

- C -

Conselleria 
d’Administracions Públiques i Modernització 
DS núm. 3, pàg. 32.
de Presidència, Cultura i Igualtat
DS núm. 2, pàg. 6.

Cossos i forces de seguretat de l’Estat 
DS núm. 6, pàg. 88.
a Catalunya
DS núm. 11, pàg. 174.

Criminalitat a les Illes Balears, taxa
DS núm. 4, pàg. 58.

- D -

Direcció general de Polítiques per a la Sobirania
Alimentària

DS núm. 9, pàg. 141.

- F -

Funcionaris de presons
DS núm. 4, pàg. 59.

- G -

Galeries de la Plaça Major de Palma
DS núm. 7, pàg. 98.

- L -

Llevant de Mallorca, inundacions
DS núm. 5, pàg. 72.
ajudes estatals
DS núm. 7, pàg. 96.

- M -

Manifestacions feixistes
DS núm. 4, pàg. 62.

- P -

Plans d’igualtat
DS núm. 10, pàg. 167.

Policies locals, curs bàsic
DS núm. 6, pàg. 84.

- S -

Secretaria autonòmica d’Universitat, Recerca i Política
Lingüística

DS núm. 8, pàg. 112.

Senadors en representació de la CAIB
DS núm. 12, pàg. 182.

Sistema Integrat de Vigilància Exterior
DS núm. 6, pàg. 88.

- U -

Unitat Militar d’Emergències (UME)
DS núm. 5, pàg. 76.
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