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INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Elecció membres de la Mesa.
DS núm. 1, pàg. 2.

PREGUNTES

RGE núm. 4589/19, relativa a cartografia de la posidònia.
DS núm. 8, pàg. 134.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 3301/19, relativa a la cessió de Son Busquets a
les institucions de les Illes Balears per construir habitatges
públics.
DS núm. 5, pàg. 100.

RGE núm. 4253/19, relativa a impulsar una oficina local
situada a Eivissa de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental per a les Illes Balears d’Eivissa i
Formentera.
DS núm. 11, pàg. 168.

RGE núm. 4332/19, relativa a ampliació del Decret Llei
1/2018 a l’àmbit de la mobilitat sostenible.
DS núm. 6, pàg. 114.

RGE núm. 4922/19, relativa a adhesió a la Vaga Mundial
pel Clima del divendres 27 de setembre del 2019.
DS núm. 5, pàg. 104.

RGE núm. 4930/19, relativa a impuls de la indústria de les
Illes Balears.
DS núm. 6, pàg. 117.

RGE núm. 5723/19, relativa a modificació de la Llei
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la
seva internacionalització.
DS núm. 7, pàg. 126.  

RGE núm. 6686/19, relativa a impuls de polítiques de
millora transformadora i integral dels espais urbans.
DS núm. 9, pàg. 152.

RGE núm. 7341/19, relativa a millora de les emissions
contaminants en els ports de Balears.
DS núm. 10, pàg. 160.

RGE núm. 7342/19, relativa a anul·lació de la licitació de la
concessió del Ministeri de Transició Ecològica sobre el
fondeig i moll a l’illa de Tagomago.
DS núm. 11, pàg. 168.

RGE núm. 7488/19, relativa a foment de la reducció dels
vehicles a motor i promoció del transport públic.
DS núm. 12, pàg. 174.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 3072/19, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per tal d’informar 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. 34.

RGE núm. 3073/19, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar 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. 4, pàg. 66.

RGE núm. 3354/19, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
relativa a anunci de la subhasta dels terrenys de Son
Busquets.
DS núm. 2, pàg. 6.

RGE núm. 4793/19, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre la gestió del Parc
Nacional de Cabrera.
DS núm. 8, pàg. 134.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

BENALAL I BENDRIHEM, MAXO (Grup Parlamentari
Ciudadanos) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 3301/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a la cessió de Son Busquets a les
institucions de les Illes Balears per construir habitatges públics,
DS núm. 5, pàg. 103. 

RGE núm. 4332/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a ampliació del Decret Llei 1/2018
a l’àmbit de la mobilitat sostenible, DS núm. 6, pàg. 116.

RGE núm. 4922/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió a la
Vaga Mundial pel Clima del divendres 27 de setembre del
2019, DS núm. 5, pàg. 107.

RGE núm. 4930/19,  dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
indústria de les Illes Balears, DS núm. 6, pàg. 120.

RGE núm. 5723/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei 14/2013,
de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, DS núm. 7, pàg. 129.

RGE núm. 6686/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de
polítiques de millora transformadora i integral dels espais
urbans, DS núm. 9, pàg. 154-155.
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RGE núm. 7341/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de les emissions contaminants en els ports de Balears,
DS núm. 10, pàg. 161-162.

RGE núm. 7342/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a anul·lació de la licitació de la concessió del Ministeri de
Transició Ecològica sobre el fondeig i moll a l’illa de
Tagomago, DS núm. 11, pàg. 169.

RGE núm. 7488/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
reducció dels vehicles a motor i promoció del transport públic,
DS núm. 12, pàg. 176-177.

Compareixences
RGE núm. 3073/19, del conseller de Medi Ambient i

Territori, per tal d’informar 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. 4, pàg. 79.

RGE núm. 3354/19, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
relativa a anunci de la subhasta dels terrenys de Son Busquets,
DS núm. 2, pàg. 18.

RGE núm. 4793/19, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre la gestió del Parc Nacional de
Cabrera, DS núm. 8, pàg. 143.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 7341/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millora de les emissions contaminants en els ports de Balears,
DS núm. 10, pàg. 162-163.

Compareixences
RGE núm. 3072/19, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

per tal d’informar 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. 61. 

CAMPOS I ASENSI, JORGE (Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4332/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a ampliació del Decret Llei 1/2018
a l’àmbit de la mobilitat sostenible, DS núm. 6, pàg. 116.

RGE núm. 4930/19,  dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
indústria de les Illes Balears, DS núm. 6, pàg. 118.

RGE núm. 7342/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a anul·lació de la licitació de la concessió del Ministeri de
Transició Ecològica sobre el fondeig i moll a l’illa de
Tagomago, DS núm. 11, pàg. 170. 

RGE núm. 7488/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
reducció dels vehicles a motor i promoció del transport públic,
DS núm. 12, pàg. 177. 

Compareixences

RGE núm. 3072/19, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per tal d’informar 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. 52.

RGE núm. 3073/19, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar 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. 4, pàg. 85.

RGE núm. 3354/19, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
relativa a anunci de la subhasta dels terrenys de Son Busquets,
DS núm. 2, pàg. 22.

RGE núm. 4793/19, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre la gestió del Parc Nacional de
Cabrera, DS núm. 8, pàg. 145.

CARBONERO I SÁNCHEZ, MARIA PILAR (Grup
Parlamentari Socialista)  

Proposicions no de llei
RGE núm. 6686/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de
polítiques de millora transformadora i integral dels espais
urbans, DS núm. 9, pàg. 152 i 155-156.

DURÁN I CLADERA, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 3301/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a la cessió de Son Busquets a les
institucions de les Illes Balears per construir habitatges públics,
DS núm. 5, pàg. 101.

Compareixences
RGE núm. 3354/19, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

relativa a anunci de la subhasta dels terrenys de Son Busquets,
DS núm. 2, pàg. 10.

FERNÁNDEZ I PRIETO, IRANTZU (Grup Parlamentari
Socialista) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 7342/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a anul·lació de la licitació de la concessió del Ministeri de
Transició Ecològica sobre el fondeig i moll a l’illa de
Tagomago, DS núm. 11, pàg. 170.

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

Proposicions no de llei
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RGE núm. 4332/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a ampliació del Decret Llei 1/2018
a l’àmbit de la mobilitat sostenible, DS núm. 6, pàg. 115.

RGE núm. 4922/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió a la
Vaga Mundial pel Clima del divendres 27 de setembre del
2019, DS núm. 5, pàg. 105-106 i 110.

RGE núm. 4930/19,  dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
indústria de les Illes Balears, DS núm. 6, pàg. 118-119.

RGE núm. 5723/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei 14/2013,
de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, DS núm. 7, pàg. 126-127.

RGE núm. 6686/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de
polítiques de millora transformadora i integral dels espais
urbans, DS núm. 9, pàg. 153 i 156.

RGE núm. 7341/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de les emissions contaminants en els ports de Balears,
DS núm. 10, pàg. 162.

RGE núm. 7342/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a anul·lació de la licitació de la concessió del Ministeri de
Transició Ecològica sobre el fondeig i moll a l’illa de
Tagomago, DS núm. 11, pàg. 170.

RGE núm. 7488/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
reducció dels vehicles a motor i promoció del transport públic,
DS núm. 12, pàg. 175.

Compareixences
RGE núm. 3073/19, del conseller de Medi Ambient i

Territori, per tal d’informar 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. 4, pàg. 80.

RGE núm. 4793/19, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre la gestió del Parc Nacional de
Cabrera, DS núm. 8, pàg. 138-139.

FERRER I RIPOLL, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4922/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió a la
Vaga Mundial pel Clima del divendres 27 de setembre del
2019, DS núm. 5, pàg. 104 i 108-109.

RGE núm. 4930/19,  dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
indústria de les Illes Balears, DS núm. 6, pàg. 117 i 121-122.

RGE núm. 7488/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
reducció dels vehicles a motor i promoció del transport públic,
DS núm. 12, pàg. 174 i 178-179.

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears) 

Compareixences
RGE núm. 3073/19, del conseller de Medi Ambient i

Territori, per tal d’informar 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. 4, pàg. 90.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei 
RGE núm. 4332/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a ampliació del Decret Llei 1/2018
a l’àmbit de la mobilitat sostenible, DS núm. 6, pàg. 116.

RGE núm. 4930/19,  dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
indústria de les Illes Balears, DS núm. 6, pàg. 120-121. 

RGE núm. 5723/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei 14/2013,
de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, DS núm. 7, pàg. 130.

RGE núm. 7341/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de les emissions contaminants en els ports de Balears,
DS núm. 10, pàg. 162.

RGE núm. 7488/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
reducció dels vehicles a motor i promoció del transport públic,
DS núm. 12, pàg. 178. 

Compareixences
RGE núm. 3073/19, del conseller de Medi Ambient i

Territori, per tal d’informar 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. 4, pàg. 94. 

GARRIDO I RODRÍGUEZ, MERCEDES (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3301/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a la cessió de Son Busquets a les
institucions de les Illes Balears per construir habitatges públics,
DS núm. 5, pàg. 102. 

RGE núm. 4332/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a ampliació del Decret Llei 1/2018
a l’àmbit de la mobilitat sostenible, DS núm. 6, pàg. 114-115.

RGE núm. 5723/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei 14/2013,
de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, DS núm. 7, pàg. 126 i 130-131.  

Compareixences
RGE núm. 3073/19, del conseller de Medi Ambient i

Territori, per tal d’informar 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. 4, pàg. 96.

RGE núm. 3354/19, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
relativa a anunci de la subhasta dels terrenys de Son Busquets,
DS núm. 2, pàg. 29.

RGE núm. 4793/19, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre la gestió del Parc Nacional de
Cabrera, DS núm. 8, pàg. 148.
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GÓMEZ I GORDIOLA, JUAN MANUEL (Grup
Parlamentari Ciudadanos)

Compareixences
RGE núm. 3072/19, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

per tal d’informar 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. 49. 

JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ, PABLO JESÚS (Grup
Parlamentari Unidas Podemos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3301/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a la cessió de Son Busquets a les
institucions de les Illes Balears per construir habitatges públics,
DS núm. 5, pàg. 103.

RGE núm. 4922/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió a la
Vaga Mundial pel Clima del divendres 27 de setembre del
2019, DS núm. 5, pàg. 105 i 109-110.

RGE núm. 4930/19,  dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
indústria de les Illes Balears, DS núm. 6, pàg. 117-118 i 122.

RGE núm. 5723/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei 14/2013,
de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, DS núm. 7, pàg. 127-128.

RGE núm. 6686/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de
polítiques de millora transformadora i integral dels espais
urbans, DS núm. 9, pàg. 152-153 i 156.

RGE núm. 7341/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de les emissions contaminants en els ports de Balears,
DS núm. 10, pàg. 161.

RGE núm. 7342/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a anul·lació de la licitació de la concessió del Ministeri de
Transició Ecològica sobre el fondeig i moll a l’illa de
Tagomago, DS núm. 11, pàg. 169.

RGE núm. 7488/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
reducció dels vehicles a motor i promoció del transport públic,
DS núm. 12, pàg. 174-175.

Compareixences
RGE núm. 3072/19, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

per tal d’informar 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. 44.

RGE núm. 3073/19, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar 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. 4, pàg. 76. 

RGE núm. 4793/19, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre la gestió del Parc Nacional de
Cabrera, DS núm. 8, pàg. 149.

JUAN I GUASCH, MARIANO (Grup Parlamentari
Popular) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4332/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a ampliació del Decret Llei 1/2018
a l’àmbit de la mobilitat sostenible, DS núm. 6, pàg. 115.

RGE núm. 4922/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió a la
Vaga Mundial pel Clima del divendres 27 de setembre del
2019, DS núm. 5, pàg. 106-107.

RGE núm. 4930/19,  dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
indústria de les Illes Balears, DS núm. 6, pàg. 119-120.

RGE núm. 6686/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de
polítiques de millora transformadora i integral dels espais
urbans, DS núm. 9, pàg. 154.

RGE núm. 7488/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
reducció dels vehicles a motor i promoció del transport públic,
DS núm. 12, pàg. 175-176.

Compareixences
RGE núm. 3072/19, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

per tal d’informar 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. 38.

RGE núm. 3073/19, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar 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. 4, pàg. 71.

MARÍ I RENNESSON, VIRGINIA (Grup Parlamentari
Popular) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 7341/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millora de les emissions contaminants en els ports de Balears,
DS núm. 10, pàg. 160-161 i 163-164.

RGE núm. 7342/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a anul·lació de la licitació de la concessió del Ministeri de
Transició Ecològica sobre el fondeig i moll a l’illa de
Tagomago, DS núm. 11, pàg. 168-169 i 171.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 3301/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a la cessió de Son Busquets a les
institucions de les Illes Balears per construir habitatges públics,
DS núm. 5, pàg. 103.

Compareixences

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-005.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-006.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-005.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-006.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-005.pdf#page=2
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RGE núm. 3354/19, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
relativa a anunci de la subhasta dels terrenys de Son Busquets,
DS núm. 2, pàg. 20.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 3301/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a la cessió de Son Busquets a les
institucions de les Illes Balears per construir habitatges públics,
DS núm. 5, pàg. 100-101 i 103.

RGE núm. 4332/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a ampliació del Decret Llei 1/2018
a l’àmbit de la mobilitat sostenible, DS núm. 6, pàg. 114 i 116.

RGE núm. 4922/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió a la
Vaga Mundial pel Clima del divendres 27 de setembre del
2019, DS núm. 5, pàg. 108.

RGE núm. 4930/19,  dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
indústria de les Illes Balears, DS núm. 6, pàg. 120.

RGE núm. 5723/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei 14/2013,
de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, DS núm. 7, pàg. 129-130.

RGE núm. 6686/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de
polítiques de millora transformadora i integral dels espais
urbans, DS núm. 9, pàg. 155.

RGE núm. 7342/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a anul·lació de la licitació de la concessió del Ministeri de
Transició Ecològica sobre el fondeig i moll a l’illa de
Tagomago, DS núm. 11, pàg. 170.

RGE núm. 7488/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
reducció dels vehicles a motor i promoció del transport públic,
DS núm. 12, pàg. 177-178.

Compareixences
RGE núm. 3072/19, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

per tal d’informar 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. 57.

RGE núm. 3354/19, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
relativa a anunci de la subhasta dels terrenys de Son Busquets,
DS núm. 2, pàg. 24.

SAGRERAS I BALLESTER, SEBASTIÀ (Grup
Parlamentari Popular) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 5723/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i

MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei 14/2013,
de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, DS núm. 7, pàg. 128-129.

Compareixences

RGE núm. 4793/19, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre la gestió del Parc Nacional de
Cabrera, DS núm. 8, pàg. 140.

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

Compareixences
RGE núm. 3354/19, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

relativa a anunci de la subhasta dels terrenys de Son Busquets,
DS núm. 2, pàg. 16.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI,
MIQUEL MIR I GUAL

Compareixences
RGE núm. 3073/19, per tal d’informar 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. 4, pàg. 66.

RGE núm. 4793/19, per tal d’informar sobre la gestió del
Parc Nacional de Cabrera, DS núm. 8, pàg. 134.

CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE, MARC
ISAAC PONS I PONS

Compareixences
RGE núm. 3072/19, per tal d’informar 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. 34.

RGE núm. 3354/19, relativa a anunci de la subhasta dels
terrenys de Son Busquets, DS núm. 2, pàg. 6.

TEMÀTIC 

- D -

Decret llei de mobilitat sostenible
DS núm. 6, pàg. 114.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-005.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-006.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-006.pdf#page=2


- E -

Emissions contaminants
DS núm. 10, pàg. 160. 

Espais urbans
DS núm. 9, pàg. 152.

- I -

Indústria
DS núm. 6, pàg. 117.

- L -

Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització
DS núm. 7, pàg. 126. 

- P -

Parc Nacional de Cabrera
DS núm. 8, pàg. 134.

- S - 

Son Busquets
cessió a les institucions
DS núm. 5, pàg. 100.
subhasta dels terrenys
DS núm. 2, pàg. 6.

- T -

Tagomago
DS núm. 11, pàg. 168.

- V -

Vaga Mundial pel Clima
DS núm. 5, pàg. 104.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-006.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-005.pdf#page=6
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