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INICIATIVES

MESA DE LA COMISSIÓ

Elecció de secretari o secretària.
DS núm. 16, pàg. 218.

PREGUNTES

RGE núm. 5523/19, relativa a empleats públics de Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM) durant el 2019.
DS núm. 14, pàg. 194.

RGE núm. 7485/19, relativa a actuacions en relació amb
l’antiga depuradora de Cala En Porter.
DS núm. 14, pàg. 194.

RGE núm. 3602/20, relativa a habitatges de l’IBAVI al
Camp Redó de Palma.
DS núm. 36, pàg. 548.

RGE núm. 3603/20, relativa a habitatges de l’IBAVI al
Camp Redó de Palma buits.
DS núm. 36, pàg. 548.

RGE núm. 3604/20, relativa a habitatges de l’IBAVI al
Camp Redó de Palma ocupats il·legalment.
DS núm. 36, pàg. 548-551.

RGE núm. 3605/20, relativa a habitatges ocupats
il·legalment al al Camp Redó als quals s’ha interposat
demanda judicial per tal que siguin desallotjats.
DS núm. 36, pàg. 548-551.

RGE núm. 3606/20, relativa a conductes denunciades a la
policia en relació amb els habitatges del Camp Redó de
l’IBAVI.
DS núm. 36, pàg. 551-552.

RGE núm. 3607/20, relativa a inspecció de l’IEE als
habitatges de l’IBAVI del Camp Redó de Palma.
DS núm. 36, pàg. 552-554.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 9135/19, relativa a control d’entrada i
eradicació de serps a les Pitiüses.
DS núm. 13, pàg. 184-191.

RGE núm. 10262/19, relativa a construcció d’una nova
torre de control a l’aeroport de Menorca. 
DS núm. 14, pàg. 194-200.

RGE núm. 10266/19, relativa a camins escolars.
DS núm. 14, pàg. 200-205.

RGE núm. 10418/19, relativa a Pla de manteniment
preventiu i neteja de torrents de les Illes Balears.
DS núm. 15, pàg. 208-214.

RGE núm. 11625/19, relativa a millora de l’accessibilitat a
l’aeroport d’Eivissa.
DS núm. 15, pàg. 208.
DS núm. 16, pàg. 218-222.

RGE núm. 11657/19, relativa a habitatges de l’IBAVI
ocupats i lloguer social a la zona del Camp Redó de Palma.
DS núm. 16, pàg. 222-227.

RGE núm. 1948/20, relativa a declaració de Sant Antoni de
Portmany (Eivissa) com a zona afectada greument per una
emergència.
DS núm. 22, pàg. 340-345.

RGE núm. 1984/20, relativa al no establiment d’una
“ecotaxa” aèria.
DS núm. 22, pàg. 345-353.

RGE núm. 1988/20, relativa a bonificació de les tarifes de
transport aeri i marítim.
DS núm. 23, pàg. 358-363.

RGE núm. 1989/20, relativa a aplicació del descompte de
resident al final de la compra dels passatges.
DS núm. 23, pàg. 358-363.

RGE núm. 1990/20, relativa a rebuig de l’anomenada
ecotaxa aèria.
DS núm. 24, pàg. 368-380.

RGE núm. 5577/20, relativa a modificació de la Llei
d’avaluació ambiental estatal per a la regularització
d’infraestructures públiques.
DS núm. 24, pàg. 380-383.

RGE núm. 6240/20, relativa a compensació del descompte
de resident durant les restriccions a ports i aeroports de les
Illes motivades per l’estat d’alarma durant la crisi de la
COVID-19.
DS núm. 18, pàg. 258-264.

RGE núm. 7013/20, relativa a reassignació de recursos
d’AENA als aeroports de les Illes Balears, atenent la crisi
generada per la COVID-19 i les demandes del Parlament de
les Illes Balears. 
DS núm. 18, pàg. 264-276.

RGE núm. 7731/20, relativa a pla de seguretat a ports i
aeroports de les Illes Balears en relació amb la COVID-19.
DS núm. 19, pàg. 280-289.

RGE núm. 7683/20, relativa a increment de preus dels
passatges per part de les companyies aèries i rebuig de les
propostes de solució de la Comissió Nacional del Mercat i
la Competència.
DS núm. 21, pàg. 322-329.
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RGE núm. 8126/20, relativa a l’exoneració o reducció del
cànon i l’ampliació del termini per a les concessions i
autoritzacions del domini públic marítimoterrestre estatal.
DS núm. 20, pàg. 292-297.

RGE núm. 8160/20, relativa a informació, agilització i
noves línies d’ajudes previstes per al lloguer.
DS núm. 21, pàg. 329-337.

RGE núm. 8168/20, relativa a mesures temporals i
permanents per al foment de la mobilitat sostenible durant
i després de la pandèmia COVID-19.
DS núm. 20, pàg. 297-318.

RGE núm. 8206/20, relativa a compensacions econòmiques
per tal que les companyies afectades per les restriccions
imposades per l’estat d’alarma puguin continuar mantenint
l’activitat de transport marítim de passatgers i mercaderies
entre els ports de les Illes Balears.
DS núm. 25, pàg. 386.

RGE núm. 8463/20, relativa a equiparació a les condicions
de navegació que té Canàries pel que fa a l’Ordre
TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s’estableixen les
condicions a aplicar a la fase de desescalada.
DS núm. 29, pàg. 442.

RGE núm. 9033/20, relativa a mesures per pal·liar la crisi
generada per la COVID-19 en el sector del transport
terrestre balear.
DS núm. 30, pàg. 452-456.

RGE núm. 9098/20, relativa a ampliació dels usos dels
locals comercials dels edificis d’HPO per poder donar
resposta i ser adaptats per a les persones amb dependència
i necessitats especials de les Illes Balears.
DS núm. 32, pàg. 486-492.

RGE núm. 9118/20, relativa a pla d’inversions d’economia
verda i social durant la crisi de la COVID-19. 
DS núm. 25, pàg. 386-391.

RGE núm. 9132/20, relativa a gestió de la demanda de la
mobilitat en temps de pandèmia i adaptació a les fases
COVID-19 i a la seva normalitat.
DS núm. 26, pàg. 395-401.

RGE núm. 9145/20, relativa a la incorporació dels
treballadors fixos discontinus a l’aeroport de Menorca.
DS núm. 28, pàg. 430-433.

RGE núm. 9500/20, relativa a moratòria d’efecte immediat
a la presentació de nous projectes de recerca, exploració i
explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals,
mentre es tramiten i aproven el Projecte de llei de canvi
climàtic i transició energètica i la Proposició de llei de la
mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola pels danys
que pugui produir l’explotació, la recerca i l’explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals.
DS núm. 29, pàg. 442-448.

RGE núm. 9582/20, relativa a reinvidicació del dia del medi
ambient dia 5 de juny del 2020 sobre la biodiversitat.
DS núm. 32, pàg. 492-497.

RGE núm. 9638/20, relativa a vessaments a Sa Platja Gran
de Ciutadella.
DS núm. 26, pàg. 401-405.

RGE núm. 9708/20, relativa a ajornament de la nova taxa
sobre serveis de reparació i manteniment d’embarcacions.
DS núm. 28, pàg. 433-438.

RGE núm. 9843/20, relativa a garantir la seguretat
sanitària en els ports i aeroports de les Illes Balears i
realitzar una gestió àgil dels protocols establerts.
DS núm. 30, pàg. 456-461.

RGE núm. 9917/20, relativa a pla d’inversions de millores
mediambientals ide reactivació econòmica.
DS núm. 35, pàg. 534-539.

RGE núm. 11133/20, relativa a accés a la mar i continuïtat
en el trànsit de vianants en el litoral.
DS núm. 34, pàg. 516-522.

RGE núm. 13963/20, relativa a protecció de la biodiversitat
marina de les zones portuàries de les Illes Balears.
DS núm. 37, pàg. 558-565.

RGE núm. 13971/20, relativa al replantejament del projecte
de decret de zones vulnerables per la contaminació de
nitrats dels fons agraris.
DS núm. 37, pàg. 565-569.

RGE núm. 14132/20, relativa a desenvolupament comercial
a l’àmbit de la Platja de Palma.
DS núm. 35, pàg. 539-545.

RGE núm. 14254/20, relativa a per a la connectivitat de les
Illes Balears.
DS núm. 34, pàg. 522-530.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 2764/20, del director de l’aeroport de Palma
sobre les accions previstes per AENA/Enaire pel que fa a
l’ampliació de l’aeroport de Palma.
DS núm. 23, pàg. 356-358.

RGE núm. 3414/20, de la Plataforma contra l’ampliació de
l’aeroport de Palma, per tal d’explicar el seu punt de vista
i posicionament respecte dels projectes d’ampliació de
l’aeroport de Palma. 
DS núm. 24, pàg. 366-368.

RGE núm. 3591/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori sobre l’extensió de forma unilateral de la
República d’Algèria de la seva zona econòmica exclusiva
ocupant zones marítimes del Parc Natural de Cabrera.
DS núm. 26, pàg. 394-395.
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RGE núm. 5186/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge
sobre l’actual situació de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
DS núm. 26, pàg. 395.

RGE núm. 9563/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori sobre la tramitació del Decret Llei 8/2020.
DS núm. 34, pàg. 516.

RGE núm. 9612/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge
sobre la tramitació del Decret Llei 8/2020.
DS núm. 34, pàg. 516.

RGE núm. 13999/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori sobre l’aparició de traces de COVID-19 en aigües
fecals.
DS núm. 35, pàg. 534.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 3303/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori sobre la situació en matèria de depuració d’aigües
a les Illes Balears.
DS núm. 17, pàg. 230-255.

RGE núm. 3414/20, de la Plataforma contra l’ampliació de
l’aeroport de Palma, per tal d’explicar el seu punt de vista
i posicionament respecte dels projectes d’ampliació de
l’aeroport de Palma.
DS núm. 31, pàg. 464-482.

RGE núm. 3591/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori sobre l’extensió, de forma unilateral, per la
República d’Argèlia, de la seva zona econòmica exclusiva,
ocupant zones marítimes del Parc Nacional de Cabrera.
DS núm. 33, pàg. 500-513.

RGE núm. 5186/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge
sobre l’actual situació de Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM).
DS núm. 27, pàg. 408-427.

RGE núm. 8785/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge
sobre el deficient finançament de les Illes quant a
transports. 
DS núm. 27, pàg. 408-427. 

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

BENALAL I BENDRIHEM, MAXO (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Proposició no de llei
RGE núm. 9135/19, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a control

d’entrada i eradicació de serps a les Pitiüses, DS núm. 13, pàg.
187-188.

RGE núm. 10262/19, del Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Més per Mallorca, Socialista i Mixt, relativa a
construcció d’una nova torre de control a l’aeroport de
Menorca, DS núm. 14, pàg. 197-198.

RGE núm. 10266/19, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a camins escolars, DS núm. 14, pàg. 202.

RGE núm. 11625/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a millora de l’accessibilitat a l’aeroport d’Eivissa, DS núm. 16,
pàg. 220.

RGE núm. 1948/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a declaració de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) com a zona
afectada greument per una emergència, DS núm. 22, pàg. 341.

RGE núm. 5577/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a modificació de la Llei
d’avaluació ambiental estatal per a la regularització
d’infraestructures públiques, DS núm. 24, pàg. 382.

RGE núm. 6240/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a compensació del descompte de resident
durant les restriccions a ports i aeroports de les Illes motivades
per l’estat d’alarma durant la crisi de la COVID-19, DS núm.
18, pàg. 260.

RGE núm. 7013/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a reassignació de recursos d’AENA
als aeroports de les Illes Balears, atenent la crisi generada per
la COVID-19 i les demandes del Parlament de les Illes Balears,
DS núm. 18, pàg. 268.

RGE núm. 7683/20, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de preus dels passatges per part de les
companyies aèries i rebuig de les propostes de solució de la
Comissió Nacional del Mercat i la Competència, DS núm. 21,
pàg. 324-325.

RGE núm. 7731/20 del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de seguretat a ports i aeroports de les Illes Balears en
relació amb la COVID-19, DS núm. 19, pàg. 284.

RGE núm. 9033/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per pal·liar la crisi generada per la COVID-19 en el
sector del transport terrestre balear, DS núm. 30, pàg. 453.

RGE núm. 9118/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a pla d’inversions d’economia verda i social
durant la crisi de la COVID-19, DS núm. 25, pàg. 388-389.

RGE núm. 9132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la
demanda de la mobilitat en temps de pandèmia i adaptació a les
fases COVID-19 i a la seva normalitat, DS núm. 26, pàg. 398.

RGE núm. 9145/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
la incorporació dels treballadors fixos discontinus a l’aeroport
de Menorca, DS núm. 28, pàg. 432.

RGE núm. 9500/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a
moratòria d’efecte immediat a la presentació de nous projectes
de recerca, exploració i explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals, mentre es tramiten i aproven el Projecte
de llei de canvi climàtic i transició energètica i la Proposició de
llei de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola pels
danys que pugui produir l’explotació, la recerca i l’explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals, DS núm. 29, pàg.
445.

RGE núm. 9582/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a
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reinvidicació del dia del medi ambient dia 5 de juny del 2020
sobre la biodiversitat, DS núm. 32, pàg. 495.

RGE núm. 9638/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a vessaments a Sa Platja Gran de Ciutadella, DS núm. 26, pàg.
402.

RGE núm. 9917/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla d’inversions de millores mediambientals ide reactivació
econòmica, DS núm. 35, pàg. 535-536.

RGE núm. 11133/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a accés a la mar i continuïtat en el trànsit de
vianants en el litoral, DS núm. 34, pàg. 519.

RGE núm. 13963/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a protecció de la biodiversitat marina de les zones portuàries de
les Illes Balears, DS núm. 37, pàg. 561.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 3591/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori, per tal d’informar sobre l’extensió de forma unilateral
de la República d’Algèria de la seva zona econòmica exclusiva
ocupant zones marítimes del Parc Natural de Cabrera, DS núm.
26, pàg. 394.

Compareixences
RGE núm. 3303/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori sobre la situació en matèria de depuració d’aigües a
les Illes Balears, DS núm. 17, pàg. 242-243 i 253.

RGE núm. 3414/20, de la Plataforma contra l’ampliació de
l’aeroport de Palma, per tal d’explicar el seu punt de vista i
posicionament respecte dels projectes d’ampliació de l’aeroport
de Palma, DS núm. 31, pàg. 472.

RGE núm. 3591/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori sobre l’extensió, de forma unilateral, per la República
d’Argèlia, de la seva zona econòmica exclusiva, ocupant zones
marítimes del Parc Nacional de Cabrera, DS núm. 33, pàg. 501.

RGE núm. 5186/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge
sobre l’actual situació de Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM), DS núm. 27, pàg. 413 i 424-425.

RGE núm. 8785/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge
sobre el deficient finançament de les Illes quant a transports DS
núm. 27, pàg. 413 i 424-425.

BENLLOCH I BOTTINI, HELENA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 13971/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa al replantejament del projecte de
decret de zones vulnerables per la contaminació de nitrats dels
fons agraris, DS núm. 37, pàg. 566-567.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions de llei
RGE núm. 10262/19, del Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Més per Mallorca, Socialista i Mixt, relativa a
construcció d’una nova torre de control a l’aeroport de
Menorca, DS núm. 14, pàg. 195-196 i 199.

RGE núm. 11625/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a millora de l’accessibilitat a l’aeroport d’Eivissa, DS núm. 16,
pàg. 221.

RGE núm. 1984/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al no establiment d’una “ecotaxa”
aèria, DS núm. 22, pàg. 349-350.

RGE núm. 1988/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a bonificació de les tarifes de transport aeri i marítim, DS núm.
23, pàg. 360-361.

RGE núm. 1989/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació del descompte de resident al final de la compra dels
passatges, DS núm. 23, pàg. 360-361.

RGE núm. 1990/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig de l’anomenada ecotaxa aèria, DS núm. 24, pàg. 373.

RGE núm. 6240/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a compensació del descompte de resident
durant les restriccions a ports i aeroports de les Illes motivades
per l’estat d’alarma durant la crisi de la COVID-19, DS núm.
18, pàg. 259 i 263.

RGE núm. 7013/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a reassignació de recursos d’AENA
als aeroports de les Illes Balears, atenent la crisi generada per
la COVID-19 i les demandes del Parlament de les Illes Balears,
DS núm. 18, pàg. 265-266.

RGE núm. 7731/20 del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de seguretat a ports i aeroports de les Illes Balears en
relació amb la COVID-19, DS núm. 19, pàg. 281-282.

RGE núm. 7683/20, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de preus dels passatges per part de les
companyies aèries i rebuig de les propostes de solució de la
Comissió Nacional del Mercat i la Competència, DS núm. 21,
pàg. 322-323 i 327-328.

RGE núm. 9118/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a pla d’inversions d’economia verda i social
durant la crisi de la COVID-19, DS núm. 25, pàg. 389-390.

RGE núm. 9145/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
la incorporació dels treballadors fixos discontinus a l’aeroport
de Menorca, DS núm. 28, pàg. 432-433.

RGE núm. 9708/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajornament de la nova taxa sobre serveis de reparació i
manteniment d’embarcacions, DS núm. 28, pàg. 436-437.

RGE núm. 9843/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a garantir la seguretat sanitària en els ports i aeroports
de les Illes Balears i realitzar una gestió àgil dels protocols
establerts, DS núm. 30, pàg. 457.

RGE núm. 9917/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla d’inversions de millores mediambientals ide reactivació
econòmica, DS núm. 35, pàg. 537-538.

RGE núm. 11133/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a accés a la mar i continuïtat en el trànsit de
vianants en el litoral, DS núm. 34, pàg. 517, 518-519 i 522.

RGE núm. 13963/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a protecció de la biodiversitat marina de les zones portuàries de
les Illes Balears, DS núm. 37, pàg. 560 i 564.

RGE núm. 14254/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a per a la connectivitat de les Illes Balears, DS núm.
34, pàg. 527-528.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 3591/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori sobre l’extensió de forma unilateral de la República
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d’Algèria de la seva zona econòmica exclusiva ocupant zones
marítimes del Parc Natural de Cabrera, DS núm. 26, pàg. 394-
395.

RGE núm. 5186/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge
sobre l’actual situació de Serveis Ferroviaris de Mallorca, DS
núm. 26, pàg. 395.

Compareixences
RGE núm. 3414/20, de la Plataforma contra l’ampliació de

l’aeroport de Palma, per tal d’explicar el seu punt de vista i
posicionament respecte dels projectes d’ampliació de l’aeroport
de Palma, DS núm. 31, pàg. 474-476 i 480-481.

RGE núm. 3591/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori sobre l’extensió, de forma unilateral, per la República
d’Argèlia, de la seva zona econòmica exclusiva, ocupant zones
marítimes del Parc Nacional de Cabrera, DS núm. 33, pàg. 510-
511 i 512.

CABRERA I ROSELLÓ, MARÍA SALOMÉ (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions de llei
RGE núm. 10262/19, del Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, MÉS per Mallorca, Socialista i Mixt, relativa a
construcció d’una nova torre de control a l’aeroport de
Menorca, DS núm. 14, pàg. 196-197.

RGE núm. 1988/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a bonificació de les tarifes de transport aeri i marítim, DS núm.
23, pàg. 358-359 i 361-362.

RGE núm. 1989/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació del descompte de resident al final de la compra dels
passatges, DS núm. 23, pàg. 358-359 i 361-362.

RGE núm. 1990/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig de l’anomenada ecotaxa aèria, DS núm. 24, pàg. 368-
370 i 373-374.

RGE núm. 7731/20 del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de seguretat a ports i aeroports de les Illes Balears en
relació amb la COVID-19, DS núm. 19, pàg. 280-281 i 286-
287.

RGE núm. 9843/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a garantir la seguretat sanitària en els ports i aeroports
de les Illes Balears i realitzar una gestió àgil dels protocols
establerts, DS núm. 30, pàg. 458-459.

RGE núm. 14254/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a per a la connectivitat de les Illes Balears, DS núm.
34, pàg. 522-523 i 528-529.

CAMPOMAR I ORELL, JOANA AINA (Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7731/20 del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla de seguretat a ports i aeroports de les Illes Balears en
relació amb la COVID-19, DS núm. 19, pàg. 283.

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

Proposició no de llei
RGE núm. 9135/19, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a control
d’entrada i eradicació de serps a les Pitiüses, DS núm. 13, pàg.
188.

RGE núm. 10262/19, del Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, Socialista i Mixt, relativa a
construcció d’una nova torre de control a l’aeroport de
Menorca, DS núm. 14, pàg. 198.

RGE núm. 10266/19, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a camins escolars, DS núm. 14, pàg. 203-204.

RGE núm. 10418/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a Pla de manteniment preventiu i neteja de torrents de
les Illes Balears, DS núm. 15, pàg. 212.

RGE núm. 11625/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a millora de l’accessibilitat a l’aeroport d’Eivissa, DS núm. 16,
pàg. 221.

RGE núm. 11657/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habitatges de l’IBAVI ocupats i lloguer social a la
zona del Camp Redó de Palma, DS núm. 16, pàg. 223-224.

RGE núm. 1948/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a declaració de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) com a zona
afectada greument per una emergència, DS núm. 22, pàg. 343.

RGE núm. 1984/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al no establiment d’una “ecotaxa”
aèria, DS núm. 22, pàg. 348.

RGE núm. 1990/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig de l’anomenada ecotaxa aèria, DS núm. 24, pàg. 371-
372.

RGE núm. 5577/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a modificació de la Llei
d’avaluació ambiental estatal per a la regularització
d’infraestructures públiques, DS núm. 24, pàg. 382-383.

RGE núm. 7683/20, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de preus dels passatges per part de les
companyies aèries i rebuig de les propostes de solució de la
Comissió Nacional del Mercat i la Competència, DS núm. 21,
pàg. 326-327.

RGE núm. 7731/20 del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de seguretat a ports i aeroports de les Illes Balears en
relació amb la COVID-19, DS núm. 19, pàg. 284-285.

RGE núm. 8126/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, relativa a l’exoneració o reducció del cànon i
l’ampliació del termini per a les concessions i autoritzacions
del domini públic marítimoterrestre estatal, DS núm. 20, pàg.
295.

RGE núm. 8160/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informació, agilització i noves línies d’ajudes previstes per al
lloguer, DS núm. 21, pàg. 333.

RGE núm. 8168/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
temporals i permanents per al foment de la mobilitat sostenible
durant i després de la pandèmia COVID-19, DS núm. 20, pàg.
302.

RGE núm. 9033/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per pal·liar la crisi generada per la COVID-19 en el
sector del transport terrestre balear, DS núm. 30, pàg. 454.
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RGE núm. 9132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la
demanda de la mobilitat en temps de pandèmia i adaptació a les
fases COVID-19 i a la seva normalitat, DS núm. 26, pàg. 398-
399.

RGE núm. 9500/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a
moratòria d’efecte immediat a la presentació de nous projectes
de recerca, exploració i explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals, mentre es tramiten i aproven el Projecte
de llei de canvi climàtic i transició energètica i la Proposició de
llei de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola pels
danys que pugui produir l’explotació, la recerca i l’explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals, DS núm. 29, pàg.
445-446.

RGE núm. 9638/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a vessaments a Sa Platja Gran de Ciutadella, DS núm. 26, pàg.
403.

RGE núm. 9843/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a garantir la seguretat sanitària en els ports i aeroports
de les Illes Balears i realitzar una gestió àgil dels protocols
establerts, DS núm. 30, pàg. 459-460.

RGE núm. 13963/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a protecció de la biodiversitat marina de les zones portuàries de
les Illes Balears, DS núm. 37, pàg. 562.

RGE núm. 13971/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al replantejament del projecte de
decret de zones vulnerables per la contaminació de nitrats dels
fons agraris, DS núm. 37, pàg. 569.

RGE núm. 14254/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a per a la connectivitat de les Illes Balears, DS núm.
34, pàg. 525-526.

Compareixences
RGE núm. 3414/20, de la Plataforma contra l’ampliació de

l’aeroport de Palma, per tal d’explicar el seu punt de vista i
posicionament respecte dels projectes d’ampliació de l’aeroport
de Palma, DS núm. 31, pàg. 472-474 i 480.

RGE núm. 3591/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori sobre l’extensió, de forma unilateral, per la República
d’Argèlia, de la seva zona econòmica exclusiva, ocupant zones
marítimes del Parc Nacional de Cabrera, DS núm. 33, pàg. 507-
508, 508, 509 i 511-512.

CAMPS I PONS, JOSÉ LUÍS (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9098/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ampliació dels usos dels locals comercials dels edificis
d’HPO per poder donar resposta i ser adaptats per a les
persones amb dependència i necessitats especials de les Illes
Balears, DS núm. 32, pàg. 486-487 i 491.

RGE núm. 9917/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla d’inversions de millores mediambientals ide reactivació
econòmica, DS núm. 35, pàg. 534-535 i 538.

CARBONERO I SÁNCHEZ, MARIA PILAR (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8126/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes, relativa a l’exoneració o reducció del cànon i
l’ampliació del termini per a les concessions i autoritzacions
del domini públic marítimoterrestre estatal, DS núm. 20, pàg.
296.

RGE núm. 9033/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per pal·liar la crisi generada per la COVID-19 en el
sector del transport terrestre balear, DS núm. 30, pàg. 455.

RGE núm. 9132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la
demanda de la mobilitat en temps de pandèmia i adaptació a les
fases COVID-19 i a la seva normalitat, DS núm. 26, pàg. 396
i 400.

RGE núm. 9582/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a
reinvidicació del dia del medi ambient dia 5 de juny del 2020
sobre la biodiversitat, DS núm. 32, pàg. 492-493 i 495-496.

RGE núm. 9638/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a vessaments a Sa Platja Gran de Ciutadella, DS núm. 26, pàg.
404.

Compareixences
RGE núm. 3303/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori sobre la situació en matèria de depuració d’aigües a
les Illes Balears, DS núm. 17, pàg. 251 i 255.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1988/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a bonificació de les tarifes de transport aeri i marítim, DS núm.
23, pàg. 360.

RGE núm. 1989/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació del descompte de resident al final de la compra dels
passatges, DS núm. 23, pàg. 360.

RGE núm. 7731/20 del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de seguretat a ports i aeroports de les Illes Balears en
relació amb la COVID-19, DS núm. 19, pàg. 285-286.

RGE núm. 13963/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a protecció de la biodiversitat marina de les zones portuàries de
les Illes Balears, DS núm. 37, pàg. 558-559 i 563-564.

DURÁN I CLADERA, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 3602/20, relativa a habitatges de l’IBAVI al

Camp Redó de Palma, DS núm. 36, pàg. 548.
RGE núm. 3603/20, relativa a habitatges de l’IBAVI al

Camp Redó de Palma buits, DS núm. 36, pàg. 548.
RGE núm. 3604/20, relativa a habitatges de l’IBAVI al

Camp Redó de Palma ocupats il·legalment, DS núm. 36, pàg.
548-549 i 550.

RGE núm. 3605/20, relativa a habitatges ocupats
il·legalment al al Camp Redó als quals s’ha interposat demanda
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judicial per tal que siguin desallotjats, DS núm. 36, pàg. 548-
549 i 550.

RGE núm. 3606/20, relativa a conductes denunciades a la
policia en relació amb els habitatges del Camp Redó de
l’IBAVI, DS núm. 36, pàg. 551-552 i 552.

RGE núm. 3607/20, relativa a inspecció de l’IEE als
habitatges de l’IBAVI del Camp Redó de Palma, DS núm. 36,
pàg. 552-553 i 553.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11657/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a habitatges de l’IBAVI ocupats i lloguer social a la
zona del Camp Redó de Palma, DS núm. 16, pàg. 222-223 i
226-227.

RGE núm. 14132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativa a
desenvolupament comercial a l’àmbit de la Platja de Palma, DS
núm. 35, pàg. 540 i 544.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 9145/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

la incorporació dels treballadors fixos discontinus a l’aeroport
de Menorca, DS núm. 28, pàg. 432.

RGE núm. 9708/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajornament de la nova taxa sobre serveis de reparació i
manteniment d’embarcacions, DS núm. 28, pàg. 435-436.

RGE núm. 11133/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a accés a la mar i continuïtat en el trànsit de
vianants en el litoral, DS núm. 34, pàg. 519.

RGE núm. 13963/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a protecció de la biodiversitat marina de les zones portuàries de
les Illes Balears, DS núm. 37, pàg. 561-562.

RGE núm. 13971/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al replantejament del projecte de
decret de zones vulnerables per la contaminació de nitrats dels
fons agraris, DS núm. 37, pàg. 566.

RGE núm. 14254/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a per a la connectivitat de les Illes Balears, DS núm.
34, pàg. 524-525.

Compareixences
RGE núm. 3591/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori sobre l’extensió, de forma unilateral, per la República
d’Argèlia, de la seva zona econòmica exclusiva, ocupant zones
marítimes del Parc Nacional de Cabrera, DS núm. 33, pàg. 505-
506.

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

Proposició no de llei
RGE núm. 9135/19, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a control
d’entrada i eradicació de serps a les Pitiüses, DS núm. 13, pàg.
184-185, 189-190 i 191.

RGE núm. 10262/19, del Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Més per Mallorca, Socialista i Mixt, relativa a
construcció d’una nova torre de control a l’aeroport de
Menorca, DS núm. 14, pàg. 195 i 200.

RGE núm. 10266/19, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a camins escolars, DS núm. 14, pàg. 202-203.

RGE núm. 10418/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a Pla de manteniment preventiu i neteja de torrents de
les Illes Balears, DS núm. 15, pàg. 209-210.

RGE núm. 11625/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a millora de l’accessibilitat a l’aeroport d’Eivissa, DS núm. 16,
pàg. 220.

RGE núm. 11657/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habitatges de l’IBAVI ocupats i lloguer social a la
zona del Camp Redó de Palma, DS núm. 16, pàg. 225.

RGE núm. 1948/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a declaració de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) com a zona
afectada greument per una emergència, DS núm. 22, pàg. 342-
343.

RGE núm. 1984/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al no establiment d’una “ecotaxa”
aèria, DS núm. 22, pàg. 347-348.

RGE núm. 1988/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a bonificació de les tarifes de transport aeri i marítim, DS núm.
23, pàg. 360.

RGE núm. 1989/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació del descompte de resident al final de la compra dels
passatges, DS núm. 23, pàg. 360.

RGE núm. 1990/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig de l’anomenada ecotaxa aèria, DS núm. 24, pàg. 371.

RGE núm. 5577/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a modificació de la Llei
d’avaluació ambiental estatal per a la regularització
d’infraestructures públiques, DS núm. 24, pàg. 382.

RGE núm. 6240/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a compensació del descompte de resident
durant les restriccions a ports i aeroports de les Illes motivades
per l’estat d’alarma durant la crisi de la COVID-19, DS núm.
18, pàg. 258-259 i 262.

RGE núm. 7013/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a reassignació de recursos d’AENA
als aeroports de les Illes Balears, atenent la crisi generada per
la COVID-19 i les demandes del Parlament de les Illes Balears,
DS núm. 18, pàg. 264-265 i 269-270.

RGE núm. 7683/20, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de preus dels passatges per part de les
companyies aèries i rebuig de les propostes de solució de la
Comissió Nacional del Mercat i la Competència, DS núm. 21,
pàg. 325-326.

RGE núm. 8126/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, relativa a l’exoneració o reducció del cànon i
l’ampliació del termini per a les concessions i autoritzacions
del domini públic marítimoterrestre estatal, DS núm. 20, pàg.
294-295.

RGE núm. 8160/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informació, agilització i noves línies d’ajudes previstes per al
lloguer, DS núm. 21, pàg. 332-333.

RGE núm. 8168/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
temporals i permanents per al foment de la mobilitat sostenible
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durant i després de la pandèmia COVID-19, DS núm. 20, pàg.
299-300.

RGE núm. 9033/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per pal·liar la crisi generada per la COVID-19 en el
sector del transport terrestre balear, DS núm. 30, pàg. 453-454.

RGE núm. 9098/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació dels usos dels locals comercials dels edificis
d’HPO per poder donar resposta i ser adaptats per a les
persones amb dependència i necessitats especials de les Illes
Balears, DS núm. 32, pàg. 488-489.

RGE núm. 9118/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a pla d’inversions d’economia verda i social
durant la crisi de la COVID-19, DS núm. 25, pàg. 386-387 i
390-391.

RGE núm. 9132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la
demanda de la mobilitat en temps de pandèmia i adaptació a les
fases COVID-19 i a la seva normalitat, DS núm. 26, pàg. 397.

RGE núm. 9500/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a
moratòria d’efecte immediat a la presentació de nous projectes
de recerca, exploració i explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals, mentre es tramiten i aproven el Projecte
de llei de canvi climàtic i transició energètica i la Proposició de
llei de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola pels
danys que pugui produir l’explotació, la recerca i l’explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals, DS núm. 29, pàg.
442-443 i 446-447.

RGE núm. 9582/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a
reinvidicació del dia del medi ambient dia 5 de juny del 2020
sobre la biodiversitat, DS núm. 32, pàg. 493-494 i 497.

RGE núm. 9638/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a vessaments a Sa Platja Gran de Ciutadella, DS núm. 26, pàg.
402.

RGE núm. 9843/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a garantir la seguretat sanitària en els ports i aeroports
de les Illes Balears i realitzar una gestió àgil dels protocols
establerts, DS núm. 30, pàg. 458.

RGE núm. 9917/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla d’inversions de millores mediambientals ide reactivació
econòmica, DS núm. 35, pàg. 536-537.

RGE núm. 14132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativa a
desenvolupament comercial a l’àmbit de la Platja de Palma, DS
núm. 35, pàg. 540.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 2764/20, del director de l’aeroport de Palma

sobre les accions previstes per AENA/Enaire pel que fa a
l’ampliació de l’aeroport de Palma, DS núm. 23, pàg. 356.

RGE núm. 3414/20, de la Plataforma contra l’ampliació de
l’aeroport de Palma, per tal d’explicar el seu punt de vista i
posicionament respecte dels projectes d’ampliació de l’aeroport
de Palma, DS núm. 24, pàg. 366.

RGE núm. 3591/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori sobre l’extensió de forma unilateral de la República
d’Algèria de la seva zona econòmica exclusiva ocupant zones
marítimes del Parc Natural de Cabrera, DS núm. 26, pàg. 394.

Compareixences

RGE núm. 3303/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori sobre la situació en matèria de depuració d’aigües a
les Illes Balears, DS núm. 17, pàg. 244-246 i 254.

RGE núm. 3414/20, de la Plataforma contra l’ampliació de
l’aeroport de Palma, per tal d’explicar el seu punt de vista i
posicionament respecte dels projectes d’ampliació de l’aeroport
de Palma, DS núm. 31, pàg. 468-469 i 478-479.

RGE núm. 5186/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge
sobre l’actual situació de Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM), DS núm. 27, pàg. 415-417 i 426.

RGE núm. 8785/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge
sobre el deficient finançament de les Illes quant a transports,
DS núm. 27, pàg. 415-417 i 426.

FERRER I RIPOLL, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 11657/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a habitatges de l’IBAVI ocupats i lloguer social a la
zona del Camp Redó de Palma, DS núm. 16, pàg. 224.

RGE núm. 8168/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
temporals i permanents per al foment de la mobilitat sostenible
durant i després de la pandèmia COVID-19, DS núm. 20, pàg.
297-298 i 303-304.

Compareixences
RGE núm. 5186/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge

sobre l’actual situació de Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM), DS núm. 27, pàg. 417-418 i 426.

RGE núm. 8785/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge
sobre el deficient finançament de les Illes quant a transports,
DS núm. 27, pàg. 417-418 i 426.

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

Proposició no de llei
RGE núm. 9135/19, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a control
d’entrada i eradicació de serps a les Pitiüses, DS núm. 13, pàg.
188-189.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions de llei
RGE núm. 10262/19, del Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Més per Mallorca, Socialista i Mixt, relativa a
construcció d’una nova torre de control a l’aeroport de
Menorca, DS núm. 14, pàg. 196 i 200.

RGE núm. 10266/19, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a camins escolars, DS núm. 14, pàg. 204.

RGE núm. 10418/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a Pla de manteniment preventiu i neteja de torrents de
les Illes Balears, DS núm. 15, pàg. 213.

RGE núm. 6240/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a compensació del descompte de resident
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durant les restriccions a ports i aeroports de les Illes motivades
per l’estat d’alarma durant la crisi de la COVID-19, DS núm.
18, pàg. 261-262.

RGE núm. 7013/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a reassignació de recursos d’AENA
als aeroports de les Illes Balears, atenent la crisi generada per
la COVID-19 i les demandes del Parlament de les Illes Balears,
DS núm. 18, pàg. 265 i 270.

RGE núm. 8126/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, relativa a l’exoneració o reducció del cànon i
l’ampliació del termini per a les concessions i autoritzacions
del domini públic marítimoterrestre estatal, DS núm. 20, pàg.
295-296.

RGE núm. 8168/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
temporals i permanents per al foment de la mobilitat sostenible
durant i després de la pandèmia COVID-19, DS núm. 20, pàg.
303.

RGE núm. 9145/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
la incorporació dels treballadors fixos discontinus a l’aeroport
de Menorca, DS núm. 28, pàg. 430-431 i 433.

RGE núm. 9708/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajornament de la nova taxa sobre serveis de reparació i
manteniment d’embarcacions, DS núm. 28, pàg. 436.

GARRIDO I RODRÍGUEZ, MERCEDES (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions de llei
RGE núm. 10262/19, del Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Més per Mallorca, Socialista i Mixt, relativa a
construcció d’una nova torre de control a l’aeroport de
Menorca, DS núm. 14, pàg. 200.

RGE núm. 10266/19, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a camins escolars, DS núm. 14, pàg. 200-201 i 204.

RGE núm. 10418/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a Pla de manteniment preventiu i neteja de torrents de
les Illes Balears, DS núm. 15, pàg. 210-211.

RGE núm. 5577/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a modificació de la Llei
d’avaluació ambiental estatal per a la regularització
d’infraestructures públiques, DS núm. 24, pàg. 383.

RGE núm. 8160/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informació, agilització i noves línies d’ajudes previstes per al
lloguer, DS núm. 21, pàg. 333-334.

RGE núm. 9098/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació dels usos dels locals comercials dels edificis
d’HPO per poder donar resposta i ser adaptats per a les
persones amb dependència i necessitats especials de les Illes
Balears, DS núm. 32, pàg. 490-491.

RGE núm. 9500/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a
moratòria d’efecte immediat a la presentació de nous projectes
de recerca, exploració i explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals, mentre es tramiten i aproven el Projecte
de llei de canvi climàtic i transició energètica i la Proposició de
llei de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola pels
danys que pugui produir l’explotació, la recerca i l’explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals, DS núm. 29, pàg.
443 i 447.

RGE núm. 14132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativa a
desenvolupament comercial a l’àmbit de la Platja de Palma, DS
núm. 35, pàg. 539, 542-543 i 544.

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

Elecció de secretari o secretària
DS núm. 16, pàg. 218.

Proposició no de llei
RGE núm. 9135/19, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a control
d’entrada i eradicació de serps a les Pitiüses, DS núm. 13, pàg.
186 i 190-191.

RGE núm. 10262/19, del Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Més per Mallorca, Socialista i Mixt, relativa a
construcció d’una nova torre de control a l’aeroport de
Menorca, DS núm. 14, pàg. 194 i 199.

RGE núm. 10266/19, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a camins escolars, DS núm. 14, pàg. 202.

RGE núm. 10418/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a Pla de manteniment preventiu i neteja de torrents de
les Illes Balears, DS núm. 15, pàg. 211.

RGE núm. 11625/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a millora de l’accessibilitat a l’aeroport d’Eivissa, DS núm. 16,
pàg. 219-220.

RGE núm. 11657/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habitatges de l’IBAVI ocupats i lloguer social a la
zona del Camp Redó de Palma, DS núm. 16, pàg. 224-225.

RGE núm. 6240/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a compensació del descompte de resident
durant les restriccions a ports i aeroports de les Illes motivades
per l’estat d’alarma durant la crisi de la COVID-19, DS núm.
18, pàg. 259 i 263.

RGE núm. 7013/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a reassignació de recursos d’AENA
als aeroports de les Illes Balears, atenent la crisi generada per
la COVID-19 i les demandes del Parlament de les Illes Balears,
DS núm. 18, pàg. 267-268.

RGE núm. 7683/20, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de preus dels passatges per part de les
companyies aèries i rebuig de les propostes de solució de la
Comissió Nacional del Mercat i la Competència, DS núm. 21,
pàg. 324.

RGE núm. 7731/20 del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de seguretat a ports i aeroports de les Illes Balears en
relació amb la COVID-19, DS núm. 19, pàg. 282.

RGE núm. 8126/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, relativa a l’exoneració o reducció del cànon i
l’ampliació del termini per a les concessions i autoritzacions
del domini públic marítimoterrestre estatal, DS núm. 20, pàg.
293.

RGE núm. 8160/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informació, agilització i noves línies d’ajudes previstes per al
lloguer, DS núm. 21, pàg. 330-331.

RGE núm. 8168/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
temporals i permanents per al foment de la mobilitat sostenible
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durant i després de la pandèmia COVID-19, DS núm. 20, pàg.
298-299 i 304-305.

RGE núm. 9033/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per pal·liar la crisi generada per la COVID-19 en el
sector del transport terrestre balear, DS núm. 30, pàg. 453.

RGE núm. 9098/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació dels usos dels locals comercials dels edificis
d’HPO per poder donar resposta i ser adaptats per a les
persones amb dependència i necessitats especials de les Illes
Balears, DS núm. 32, pàg. 487-488.

RGE núm. 9500/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a
moratòria d’efecte immediat a la presentació de nous projectes
de recerca, exploració i explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals, mentre es tramiten i aproven el Projecte
de llei de canvi climàtic i transició energètica i la Proposició de
llei de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola pels
danys que pugui produir l’explotació, la recerca i l’explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals, DS núm. 29, pàg.
443-444 i 447-448.

RGE núm. 9582/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a
reinvidicació del dia del medi ambient dia 5 de juny del 2020
sobre la biodiversitat, DS núm. 32, pàg. 493 i 496-497.

RGE núm. 9843/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a garantir la seguretat sanitària en els ports i aeroports
de les Illes Balears i realitzar una gestió àgil dels protocols
establerts, DS núm. 30, pàg. 457-458.

RGE núm. 9917/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla d’inversions de millores mediambientals ide reactivació
econòmica, DS núm. 35, pàg. 535.

RGE núm. 11133/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a accés a la mar i continuïtat en el trànsit de
vianants en el litoral, DS núm. 34, pàg. 516-517 i 521-522.

RGE núm. 13963/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a protecció de la biodiversitat marina de les zones portuàries de
les Illes Balears, DS núm. 37, pàg. 560-561.

RGE núm. 13971/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al replantejament del projecte de
decret de zones vulnerables per la contaminació de nitrats dels
fons agraris, DS núm. 37, pàg. 567-568.

RGE núm. 14132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativa a
desenvolupament comercial a l’àmbit de la Platja de Palma, DS
núm. 35, pàg. 540 i 543.

RGE núm. 14254/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a per a la connectivitat de les Illes Balears, DS núm.
34, pàg. 523.

Compareixences
RGE núm. 3303/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori sobre la situació en matèria de depuració d’aigües a
les Illes Balears, DS núm. 17, pàg. 240-241 i 253.

RGE núm. 3414/20, de la Plataforma contra l’ampliació de
l’aeroport de Palma, per tal d’explicar el seu punt de vista i
posicionament respecte dels projectes d’ampliació de l’aeroport
de Palma, DS núm. 31, pàg. 470-472 i 479-480.

RGE núm. 3591/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori sobre l’extensió, de forma unilateral, per la República
d’Argèlia, de la seva zona econòmica exclusiva, ocupant zones

marítimes del Parc Nacional de Cabrera, DS núm. 33, pàg. 504-505.

JUAN I GUASCH, MARIANO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposició no de llei
RGE núm. 9135/19, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a control
d’entrada i eradicació de serps a les Pitiüses, DS núm. 13, pàg.
186-187.

RGE núm. 10418/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a Pla de manteniment preventiu i neteja de torrents de
les Illes Balears, DS núm. 15, pàg. 211-212.

RGE núm. 11625/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a millora de l’accessibilitat a l’aeroport d’Eivissa, DS núm. 16,
pàg. 219.

RGE núm. 1948/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a declaració de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) com a zona
afectada greument per una emergència, DS núm. 22, pàg. 340-
341 i 344-345.

RGE núm. 1984/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al no establiment d’una “ecotaxa”
aèria, DS núm. 22, pàg. 345-346.

RGE núm. 5577/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a modificació de la Llei
d’avaluació ambiental estatal per a la regularització
d’infraestructures públiques, DS núm. 24, pàg. 381.

RGE núm. 6240/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a compensació del descompte de resident
durant les restriccions a ports i aeroports de les Illes motivades
per l’estat d’alarma durant la crisi de la COVID-19, DS núm.
18, pàg. 259-260.

RGE núm. 7013/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a reassignació de recursos d’AENA
als aeroports de les Illes Balears, atenent la crisi generada per
la COVID-19 i les demandes del Parlament de les Illes Balears,
DS núm. 18, pàg. 266-267.

RGE núm. 7683/20, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de preus dels passatges per part de les
companyies aèries i rebuig de les propostes de solució de la
Comissió Nacional del Mercat i la Competència, DS núm. 21,
pàg. 323.

RGE núm. 8126/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, relativa a l’exoneració o reducció del cànon i
l’ampliació del termini per a les concessions i autoritzacions
del domini públic marítimoterrestre estatal, DS núm. 20, pàg.
293.

RGE núm. 8160/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informació, agilització i noves línies d’ajudes previstes per al
lloguer, DS núm. 21, pàg. 329-330 i 334-335.

RGE núm. 8168/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
temporals i permanents per al foment de la mobilitat sostenible
durant i després de la pandèmia COVID-19, DS núm. 20, pàg.
300-301.

RGE núm. 9033/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per pal·liar la crisi generada per la COVID-19 en el
sector del transport terrestre balear, DS núm. 30, pàg. 452-453
i 455-456.
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RGE núm. 9118/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a pla d’inversions d’economia verda i social
durant la crisi de la COVID-19, DS núm. 25, pàg. 387.

RGE núm. 9132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la
demanda de la mobilitat en temps de pandèmia i adaptació a les
fases COVID-19 i a la seva normalitat, DS núm. 26, pàg. 398.

RGE núm. 9145/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
la incorporació dels treballadors fixos discontinus a l’aeroport
de Menorca, DS núm. 28, pàg. 431.

RGE núm. 9582/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a
reinvidicació del dia del medi ambient dia 5 de juny del 2020
sobre la biodiversitat, DS núm. 32, pàg. 494.

RGE núm. 11133/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a accés a la mar i continuïtat en el trànsit de
vianants en el litoral, DS núm. 34, pàg. 517-518.

Compareixences
RGE núm. 3303/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori sobre la situació en matèria de depuració d’aigües a
les Illes Balears, DS núm. 17, pàg. 236-238.

RGE núm. 5186/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge
l’actual situació de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), DS
núm. 27, pàg. 413-414 i 425.

RGE núm. 8785/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge
sobre el deficient finançament de les Illes quant a transports,
DS núm. 27, pàg. 413-414 i 425.

LÓPEZ I SORIA, ALEJANDRO (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1990/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig de l’anomenada ecotaxa aèria, DS núm. 24, pàg. 370.
RGE núm. 5577/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a modificació de la Llei
d’avaluació ambiental estatal per a la regularització
d’infraestructures públiques, DS núm. 24, pàg. 381-382.

MARÍ I RENNESSON, VIRGINIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 10266/19, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a camins escolars, DS núm. 14, pàg. 201-202.
RGE núm. 9500/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a
moratòria d’efecte immediat a la presentació de nous projectes
de recerca, exploració i explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals, mentre es tramiten i aproven el Projecte
de llei de canvi climàtic i transició energètica i la Proposició de
llei de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola pels
danys que pugui produir l’explotació, la recerca i l’explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals, DS núm. 29, pàg.
444-445.

RGE núm. 9708/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajornament de la nova taxa sobre serveis de reparació i

manteniment d’embarcacions, DS núm. 28, pàg. 433-434 i 437-438.
RGE núm. 13963/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a protecció de la biodiversitat marina de les zones portuàries de
les Illes Balears, DS núm. 37, pàg. 558.

RGE núm. 13971/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al replantejament del projecte de
decret de zones vulnerables per la contaminació de nitrats dels
fons agraris, DS núm. 37, pàg. 568.

Compareixences
RGE núm. 3591/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori sobre l’extensió, de forma unilateral, per la República
d’Argèlia, de la seva zona econòmica exclusiva, ocupant zones
marítimes del Parc Nacional de Cabrera, DS núm. 33, pàg. 502-
503 i 511.

MARÍ I TUR, JORDI (Grup Parlamentari Socialista)

Proposició no de llei
RGE núm. 9135/19, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a control
d’entrada i eradicació de serps a les Pitiüses, DS núm. 13, pàg.
185 i 190.

RGE núm. 1948/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a declaració de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) com a zona
afectada greument per una emergència, DS núm. 22, pàg. 341-
342.

MAYOR I ABAD, Cristina (Grup Parlamentari Unidas
Podemos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1988/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a bonificació de les tarifes de transport aeri i marítim, DS núm.
23, pàg. 359.

RGE núm. 1989/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació del descompte de resident al final de la compra dels
passatges, DS núm. 23, pàg. 359.

RGE núm. 9132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la
demanda de la mobilitat en temps de pandèmia i adaptació a les
fases COVID-19 i a la seva normalitat, DS núm. 26, pàg. 396-
397 i 400.

RGE núm. 9145/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
la incorporació dels treballadors fixos discontinus a l’aeroport
de Menorca, DS núm. 28, pàg. 431.

RGE núm. 9638/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a vessaments a Sa Platja Gran de Ciutadella, DS núm. 26, pàg.
401-402.

RGE núm. 9708/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajornament de la nova taxa sobre serveis de reparació i
manteniment d’embarcacions, DS núm. 28, pàg. 434-435.

Compareixences
RGE núm. 5186/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge

sobre l’actual situació de Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM), DS núm. 27, pàg. 415 i 425-426.
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RGE núm. 8785/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge
sobre el deficient finançament de les Illes quant a transports,
DS núm. 27, pàg. 415 i 425-426.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 10418/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a Pla de manteniment preventiu i neteja de torrents de
les Illes Balears, DS núm. 15, pàg. 213.

RGE núm. 1948/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a declaració de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) com a zona
afectada greument per una emergència, DS núm. 22, pàg. 343-
344.

RGE núm. 1984/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al no establiment d’una “ecotaxa”
aèria, DS núm. 22, pàg. 345 i 350-351.

RGE núm. 1990/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig de l’anomenada ecotaxa aèria, DS núm. 24, pàg. 372.

RGE núm. 5577/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a modificació de la Llei
d’avaluació ambiental estatal per a la regularització
d’infraestructures públiques, DS núm. 24, pàg. 380 i 383.

RGE núm. 6240/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a compensació del descompte de resident
durant les restriccions a ports i aeroports de les Illes motivades
per l’estat d’alarma durant la crisi de la COVID-19, DS núm.
18, pàg. 261.

RGE núm. 7013/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a reassignació de recursos d’AENA
als aeroports de les Illes Balears, atenent la crisi generada per
la COVID-19 i les demandes del Parlament de les Illes Balears,
DS núm. 18, pàg. 269.

RGE núm. 7731/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de seguretat a ports i aeroports de les Illes Balears en
relació amb la COVID-19, DS núm. 19, pàg. 285.

RGE núm. 8126/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, relativa a l’exoneració o reducció del cànon i
l’ampliació del termini per a les concessions i autoritzacions
del domini públic marítimoterrestre estatal, DS núm. 20, pàg.
292-293 i 296-297.

RGE núm. 8168/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
temporals i permanents per al foment de la mobilitat sostenible
durant i després de la pandèmia COVID-19, DS núm. 20, pàg.
302-303.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 10418/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a Pla de manteniment preventiu i neteja de torrents de
les Illes Balears, DS núm. 15, pàg. 208-209, 213.

RGE núm. 11657/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habitatges de l’IBAVI ocupats i lloguer social a la
zona del Camp Redó de Palma, DS núm. 16, pàg. 226.

RGE núm. 1984/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al no establiment d’una “ecotaxa”
aèria, DS núm. 22, pàg. 347.

RGE núm. 1990/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig de l’anomenada ecotaxa aèria, DS núm. 24, pàg. 370-
371.

RGE núm. 8126/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, relativa a l’exoneració o reducció del cànon i
l’ampliació del termini per a les concessions i autoritzacions
del domini públic marítimoterrestre estatal, DS núm. 20, pàg.
293-294.

RGE núm. 8160/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informació, agilització i noves línies d’ajudes previstes per al
lloguer, DS núm. 21, pàg. 331-332.

RGE núm. 8168/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
temporals i permanents per al foment de la mobilitat sostenible
durant i després de la pandèmia COVID-19, DS núm. 20, pàg.
301-302.

RGE núm. 9098/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació dels usos dels locals comercials dels edificis
d’HPO per poder donar resposta i ser adaptats per a les
persones amb dependència i necessitats especials de les Illes
Balears, DS núm. 32, pàg. 488.

RGE núm. 9708/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajornament de la nova taxa sobre serveis de reparació i
manteniment d’embarcacions, DS núm. 28, pàg. 435.

RGE núm. 9843/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a garantir la seguretat sanitària en els ports i aeroports
de les Illes Balears i realitzar una gestió àgil dels protocols
establerts, DS núm. 30, pàg. 456-457 i 461.

RGE núm. 13971/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al replantejament del projecte de
decret de zones vulnerables per la contaminació de nitrats dels
fons agraris, DS núm. 37, pàg. 568-569.

RGE núm. 14132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativa a
desenvolupament comercial a l’àmbit de la Platja de Palma, DS
núm. 35, pàg. 541-542.

RGE núm. 14254/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a per a la connectivitat de les Illes Balears, DS núm.
34, pàg. 524.

PONS I FULLANA, MARÍA ASUNCIÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9638/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a vessaments a Sa Platja Gran de Ciutadella, DS núm. 26, pàg.
401 i 405.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 1988/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a bonificació de les tarifes de transport aeri i marítim, DS núm.
23, pàg. 359.
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RGE núm. 1989/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació del descompte de resident al final de la compra dels
passatges, DS núm. 23, pàg. 359.

RGE núm. 9917/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla d’inversions de millores mediambientals ide reactivació
econòmica, DS núm. 35, pàg. 537.

RGE núm. 14132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativa a
desenvolupament comercial a l’àmbit de la Platja de Palma, DS
núm. 35, pàg. 542.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 2764/20, del director de l’aeroport de Palma

sobre les accions previstes per AENA/Enaire pel que fa a
l’ampliació de l’aeroport de Palma, DS núm. 23, pàg. 356-357.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 6240/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a compensació del descompte de resident
durant les restriccions a ports i aeroports de les Illes motivades
per l’estat d’alarma durant la crisi de la COVID-19, DS núm.
18, pàg. 260-261.

RGE núm. 7013/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a reassignació de recursos d’AENA
als aeroports de les Illes Balears, atenent la crisi generada per
la COVID-19 i les demandes del Parlament de les Illes Balears,
DS núm. 18, pàg. 268-269.

SANTIAGO I CAMACHO, GLORIA PILAR (Grup
Parlamentari Unidas Podemos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1948/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a declaració de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) com a zona
afectada greument per una emergència, DS núm. 22, pàg. 342.

RGE núm. 1984/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al no establiment d’una “ecotaxa”
aèria, DS núm. 22, pàg. 346-347.

RGE núm. 9118/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a pla d’inversions d’economia verda i social
durant la crisi de la COVID-19, DS núm. 25, pàg. 388.

SUREDA I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9033/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures per pal·liar la crisi generada per la COVID-19 en el
sector del transport terrestre balear, DS núm. 30, pàg. 454-455.

RGE núm. 9098/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació dels usos dels locals comercials dels edificis
d’HPO per poder donar resposta i ser adaptats per a les
persones amb dependència i necessitats especials de les Illes
Balears, DS núm. 32, pàg. 489-490.

RGE núm. 9118/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a pla d’inversions d’economia verda i social
durant la crisi de la COVID-19, DS núm. 25, pàg. 389.

RGE núm. 9132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la
demanda de la mobilitat en temps de pandèmia i adaptació a les
fases COVID-19 i a la seva normalitat, DS núm. 26, pàg. 399.

RGE núm. 9145/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
la incorporació dels treballadors fixos discontinus a l’aeroport
de Menorca, DS núm. 28, pàg. 432.

RGE núm. 9500/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a
moratòria d’efecte immediat a la presentació de nous projectes
de recerca, exploració i explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals, mentre es tramiten i aproven el Projecte
de llei de canvi climàtic i transició energètica i la Proposició de
llei de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola pels
danys que pugui produir l’explotació, la recerca i l’explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals, DS núm. 29, pàg.
446.

RGE núm. 9638/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a vessaments a Sa Platja Gran de Ciutadella, DS núm. 26, pàg.
403.

RGE núm. 9708/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajornament de la nova taxa sobre serveis de reparació i
manteniment d’embarcacions, DS núm. 28, pàg. 436.

RGE núm. 9843/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a garantir la seguretat sanitària en els ports i aeroports
de les Illes Balears i realitzar una gestió àgil dels protocols
establerts, DS núm. 30, pàg. 460.

RGE núm. 9917/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla d’inversions de millores mediambientals ide reactivació
econòmica, DS núm. 35, pàg. 537.

RGE núm. 11133/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a accés a la mar i continuïtat en el trànsit de
vianants en el litoral, DS núm. 34, pàg. 519-520.

RGE núm. 13963/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a protecció de la biodiversitat marina de les zones portuàries de
les Illes Balears, DS núm. 37, pàg. 562-563.

RGE núm. 13971/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al replantejament del projecte de
decret de zones vulnerables per la contaminació de nitrats dels
fons agraris, DS núm. 37, pàg. 565-566 i 569.

RGE núm. 14132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativa a
desenvolupament comercial a l’àmbit de la Platja de Palma, DS
núm. 35, pàg. 542.

RGE núm. 14254/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a per a la connectivitat de les Illes Balears, DS núm.
34, pàg. 526.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 5186/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge

sobre l’actual situació de Serveis Ferroviaris de Mallorca, DS
núm. 26, pàg. 395.

Compareixences
RGE núm. 3303/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori sobre la situació en matèria de depuració d’aigües a
les Illes Balears, DS núm. 17, pàg. 248-249 i 254.
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RGE núm. 3414/20, de la Plataforma contra l’ampliació de
l’aeroport de Palma, per tal d’explicar el seu punt de vista i
posicionament respecte dels projectes d’ampliació de l’aeroport
de Palma, DS núm. 31, pàg. 474 i 480.

RGE núm. 3591/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori sobre l’extensió, de forma unilateral, per la República
d’Argèlia, de la seva zona econòmica exclusiva, ocupant zones
marítimes del Parc Nacional de Cabrera, DS núm. 33, pàg. 509.

RGE núm. 5186/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge
sobre l’actual situació de Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM), DS núm. 27, pàg. 412-413 i 423-424.

RGE núm. 8785/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge
sobre el deficient finançament de les Illes quant a transports,
DS núm. 27, pàg. 412-413 i 423-424.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 11625/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a millora de l’accessibilitat a l’aeroport d’Eivissa, DS núm. 16,
pàg. 218-219, 220 i 221-222.

RGE núm. 11657/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habitatges de l’IBAVI ocupats i lloguer social a la
zona del Camp Redó de Palma, DS núm. 16, pàg. 226.

RGE núm. 1948/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a declaració de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) com a zona
afectada greument per una emergència, DS núm. 22, pàg. 344.

RGE núm. 1984/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al no establiment d’una “ecotaxa”
aèria, DS núm. 22, pàg. 348-349.

RGE núm. 1990/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig de l’anomenada ecotaxa aèria, DS núm. 24, pàg. 372-
373.

RGE núm. 5577/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a modificació de la Llei
d’avaluació ambiental estatal per a la regularització
d’infraestructures públiques, DS núm. 24, pàg. 383.

RGE núm. 7683/20, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de preus dels passatges per part de les
companyies aèries i rebuig de les propostes de solució de la
Comissió Nacional del Mercat i la Competència, DS núm. 21,
pàg. 327.

RGE núm. 8160/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informació, agilització i noves línies d’ajudes previstes per al
lloguer, DS núm. 21, pàg. 333.

RGE núm. 9132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la
demanda de la mobilitat en temps de pandèmia i adaptació a les
fases COVID-19 i a la seva normalitat, DS núm. 26, pàg. 399-
400.

RGE núm. 9638/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a vessaments a Sa Platja Gran de Ciutadella, DS núm. 26, pàg.
403-404.

RGE núm. 11133/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a accés a la mar i continuïtat en el trànsit de
vianants en el litoral, DS núm. 34, pàg. 520-521.

RGE núm. 14254/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a per a la connectivitat de les Illes Balears, DS núm.
34, pàg. 526-527.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 3414/20, de la Plataforma contra l’ampliació de

l’aeroport de Palma, per tal d’explicar el seu punt de vista i
posicionament respecte dels projectes d’ampliació de l’aeroport
de Palma, DS núm. 24, pàg. 366-367.

VIDAL I VIDAL, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Compareixences
RGE núm. 3414/20, de la Plataforma contra l’ampliació de

l’aeroport de Palma, per tal d’explicar el seu punt de vista i
posicionament respecte dels projectes d’ampliació de l’aeroport
de Palma, DS núm. 31, pàg. 469-470 i 479.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI,
MIQUEL MIR I GUAL

Compareixences
RGE núm. 3303/20, sobre la situació en matèria de

depuració d’aigües a les Illes Balears, DS núm. 17, pàg. 230-
235, 238-240, 241-242, 243-244, 246-248, 249-251, 252-253,
253 i 254.

RGE núm. 3591/20, sobre l’extensió, de forma unilateral,
per la República d’Argèlia, de la seva zona econòmica
exclusiva, ocupant zones marítimes del Parc Nacional de
Cabrera, DS núm. 33, pàg. 500-501, 503-504, 505, 506-507,
507, 508, 509, 510, 511, 512 i 513.

CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE, MARC
ISAAC PONS I PONS

Preguntes
RGE núm. 3604/20, relativa a habitatges de l’IBAVI al

Camp Redó de Palma ocupats il·legalment, DS núm. 36, pàg.
549-550 i 551.

RGE núm. 3605/20, relativa a habitatges ocupats
il·legalment al al Camp Redó als quals s’ha interposat demanda
judicial per tal que siguin desallotjats, DS núm. 36, pàg. 549-
550 i 551.

RGE núm. 3606/20, relativa a conductes denunciades a la
policia en relació amb els habitatges del Camp Redó de
l’IBAVI, DS núm. 36, pàg. 552.

RGE núm. 3607/20, relativa a inspecció de l’IEE als
habitatges de l’IBAVI del Camp Redó de Palma, DS núm. 36,
pàg. 553 i 553-554.

Compareixences
RGE núm. 5186/20, sobre l’actual situació de Serveis

Ferroviaris de Mallorca (SFM), DS núm. 27, pàg. 408-411,
418-423 i 427.

RGE núm. 8785/20, sobre el deficient finançament de les
Illes quant a transports, DS núm. 27, pàg. 408-411, 418-423 i
427.
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ALTRES COMPAREIXENTS

REPRESENTANT DE LA PLATAFORMA CONTRA
L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT DE PALMA,
GASPAR ALOMAR I TRIAS

Compareixences
RGE núm. 3414/20, per tal d’explicar el seu punt de vista

i posicionament respecte dels projectes d’ampliació de
l’aeroport de Palma, DS núm. 31, pàg. 464-467, 476- 478 i
481-482.

TEMÀTIC 

- A -

Accés a la mar i litoral
DS núm. 34, pàg. 516.

AENA, reassignació de recursos
DS núm. 18, pàg. 264.

Aeroport 
d’Eivissa, accessibilitat

DS núm. 15, pàg. 208.
DS núm. 16, pàg. 218.

de Palma
ampliació
DS núm. 23, pàg. 356.
Plataforma contra l’ampliació
DS núm. 24, pàg. 366.
DS núm. 31, pàg. 464.

de Menorca
torre de control 
DS núm. 14, pàg. 194.
treballadors fixos discontinus
DS núm. 28, pàg. 430. 

- B -

Biodiversitat
DS núm. 32, pàg. 492.
de les zones portuàries
DS núm. 37, pàg. 558.

- C -

Camins escolars
DS núm. 14, pàg. 200.

Camp Redó, habitatges
DS núm. 16, pàg. 222.
DS núm. 36, pàg. 548.

Connectivitat de les Illes Balears
DS núm. 34, pàg. 522.

COVID-19
DS núm. 18, pàg. 258.
Pla d’inversions d’economia verda i social
DS núm. 25, pàg. 386.
Pla de seguretat a ports i aeroports de les Illes Balears
DS núm. 19, pàg. 280.
traces en aigües fecals
DS núm. 35, pàg. 534.

- D -

Decret de zones vulnerables per la contaminació de nitrats
dels fons agraris

DS núm. 37, pàg. 565.

Decret Llei 8/2020, de mesures urgents i extraordinàries
per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l’àmbit de les administracions públiques
de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19

DS núm. 34, pàg. 516.

Depuració d’aigües
DS núm. 17, pàg. 230.

Depuradora de Cala En Porter
DS núm. 14, pàg. 194.

Descompte de resident
DS núm. 18, pàg. 258.
DS núm. 23, pàg. 358.

Dia del medi ambient 
DS núm. 32, pàg. 492.

Domini públic marítimoterrestre estatal, concessions i
autoritzacions

DS núm. 20, pàg. 292.

- E -

“Ecotaxa” aèria
DS núm. 22, pàg. 345.
DS núm. 24, pàg. 368.

Edificis d’HPO, dependència i necessitats especials
DS núm. 32, pàg. 486.

Embarcacions (vegeu Taxa sobre serveis de reparació i
manteniment d’---)

Estat d'alarma, compensacions econòmiques
DS núm. 25, pàg. 386.
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- F -

Finançament de les Illes, transports 
DS núm. 27, pàg. 408.

Hidrocarburs (vegeu Recerca, exploració i explotació d’---
i altres substàncies minerals)

- I -

IBAVI (vegeu Camp Redó, habitatges)

Infraestructures públiques
DS núm. 24, pàg. 380.

- L -

Llei d’avaluació ambiental 
DS núm. 24, pàg. 380.

Lloguer, ajudes
DS núm. 21, pàg. 329.

- M -

Mobilitat sostenible
DS núm. 20, pàg. 297.
DS núm. 26, pàg. 395.

- O -

Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual
s’estableixen les condicions a aplicar a la fase de
desescalada

DS núm. 29, pàg. 442.

- P -

Parc Nacional de Cabrera
DS núm. 26, pàg. 394.
DS núm. 33, pàg. 500.

Platja Gran de Ciutadella, vessaments
DS núm. 26, pàg. 401.

Platja de Palma, desenvolupament comercial
DS núm. 35, pàg. 539.

Pla d’inversions de millores mediambientals i de reactivació
econòmica

DS núm. 35, pàg. 534.

Ports i aeroports, seguretat sanitària
DS núm. 30, pàg. 456.

Preus dels passatges
DS núm. 21, pàg. 322.

- R -

Recerca, exploració i explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals

DS núm. 29, pàg. 442.

- S -

Sant Antoni de Portmany
DS núm. 22, pàg. 340.

Serps a les Pitiüses
DS núm. 13, pàg. 184.

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
DS núm. 14, pàg. 194.
DS núm. 26, pàg. 395.
DS núm. 27, pàg. 408.

- T -

Taxa sobre serveis de reparació i manteniment
d’embarcacions

DS núm. 28, pàg. 433.

Torrents, Pla de manteniment preventiu i neteja
DS núm. 15, pàg. 208.

Transport 
aeri i marítim, bonificació de tarifes

DS núm. 23, pàg. 358.
terrestre
DS núm. 30, pàg. 452.

Transports (vegeu Finançament de les Illes, ---)
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