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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 4709/21, del Decret Llei
4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació
d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge.
DS núm. 55, pàg. 824-846.

PREGUNTES

RGE núm. 10365/20, relativa a nombre de reunions del
Comitè de Rutes Aèries celebrades al llarg del 2020. 
DS núm. 53, pàg. 798-801.

RGE núm. 10366/20, relativa a nombre de sol·licituds de
reunió del Comitè de Rutes Aèries que s’han fet pel Govern
balear al llarg del 2020.
DS núm. 53, pàg. 798-801.

RGE núm. 13653/20, relativa a nombre d’habitatges dels
grans tenidors que estan a disposició, en possessió o han
estat adjudicats per la Conselleria d’Habitatge.
DS núm. 53, pàg. 801-802.

RGE núm. 13654/20, relativa a nombre d’edificis i
habitatges que s’han acollit al règim de la disposició
addicional setena del Decret Llei 3/2020.
DS núm. 53, pàg. 802-804.

RGE núm. 13655/20, relativa a nombre de promocions i
habitatges d’iniciativa privada per fer habitatges de
protecció oficial que s’han presentat davant la Conselleria
d’Habitatge d’ençà de l’entrada en vigor de la Llei 5/2018.
DS núm. 53, pàg. 804-806.

RGE núm. 13656/20, relativa a previsió de la Conselleria
d’Habitatge respecte a recuperar figures com l’habitatge a
preu taxat o similars per intentar incentivar l’accés a un
habitatge digne a un preu assequible.
DS núm. 53, pàg. 804-806.

RGE núm. 13664/20, relativa a nombre de pics al llarg del
2020 que el Govern balear ha sol·licitat la reunió del
Comitè de Rutes Aèries.
DS núm. 53, pàg. 798-801.

RGE núm. 13666/20, relativa a sol·licituds de reunions del
Govern balear amb el Govern central perquè hi hagi
cogestió entre ambdues administracions en relació amb els
aeroports balears.
DS núm. 53, pàg. 798-801.

RGE núm. 13900/20, relativa a coneixement del Govern de
les Illes Balears del nombre de convenis que s’han firmat
dels prevists a la disposició addicional cinquena del Decret
Llei 3/2020. 
DS núm. 53, pàg. 802-804.

RGE núm. 1124/21, relativa a per què no es va tramitar el
2019 la cessió de 1.425 habitatges registrats com a buits de
grans tenidors a famílies inscrites a les llistes de sol·licitud
d’accés a habitatge social.
RGE núm. 53, pàg. 806-808.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 11208/20, presentada pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, relativa a recuperació i manteniment de
camins públics rurals, una oportunitat per a l’ocupació en
temps de postCOVID.
DS núm. 40, pàg. 599-605.

RGE núm. 12909/20, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, relativa a reserva marina de la Serra de
Tramuntana.
DS núm. 39, pàg. 590-595.

RGE núm. 13643/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures urgents en matèria d’habitatge
públic.
DS núm. 38, pàg. 572-579.

RGE núm. 14009/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a gestió, control i possible erradicació
d’ofidis invasors.
DS núm. 48, pàg. 738-742.

RGE núm. 14019/20, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a creació d’una “classificació
d’impacte mediambiental”. 
DS núm. 41, pàg. 612-616.

RGE núm. 14309/20, presentada pels grups parlamentaris
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
ocupació verda en Xarxa Natura 2000.
DS núm. 38, pàg. 579-585.

RGE núm. 15326/20, presentada pels grups parlamentaris
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a prevenció i lluita
contra l’assetjament immobiliari i ajuda per a persones que
puguin patir un desnonament per impagament de lloguer o
hipoteca.
DS núm. 41, pàg. 617-623.

RGE núm. 15343/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, per un transport ferroviari de qualitat.
DS núm. 43, pàg. 656-661.

RGE núm. 15347/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, per a la millora de la connectivitat de Menorca.
DS núm. 46, pàg. 712-714.
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-041.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-038.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-041.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-043.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-046.pdf#page=2
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RGE núm. 15441/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a augment de les freqüències del metro a
la Universitat de les Illes Balears.
DS núm. 43, pàg. 661-664.

RGE núm. 15787/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a reducció de taxes de ports de l’APB,
complementada.
DS núm. 50, pàg. 764-768.

RGE núm. 15984/20, presentada pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a declaració de la caça com
a activitat essencial.
DS núm. 49, pàg. 750-754.

RGE núm. 16008/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al Parc Nacional Marítim Terrestre de
Cabrera.
DS núm. 45, pàg. 698-702.

RGE núm. 17496/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a foment de l’ús de la biomassa vegetal.
DS núm. 52, pàg. 791-795.

RGE núm. 17652/20, presentada pels grups parlamentaris
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
la prohibició de l’herbicida Glisofat.
DS núm. 45, pàg. 703-709.

RGE núm. 17986/20, presentada pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, relativa a l‘Acord d’associació entre la
Unió Europea i Mercosur. 
DS núm. 55, pàg. 818-824.

RGE núm. 290/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa millora del sistema
tarifari de transports de les Illes Balears.
DS núm. 56, pàg. 850-860.

RGE núm. 995/21, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a millora del transport públic, connexions
i sistema tarifari del nou TIB.
DS núm. 56, pàg. 850-860.

RGE núm. 998/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’avanç en la gestió
dels ports de Maó, Eivissa, Sa Savina i Alcúdia i de totes les
instal·lacions nàutiques situades a ports actualment
d’interès general.
DS núm. 50, pàg. 768-773.

RGE núm. 1022/21, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a implicar i informar les administracions
afectades i les entitats del sector per cercar el màxim
consens possible per garantir un encertat pla general de
Ports IB.
DS núm. 40, pàg. 605-608.

RGE núm. 1138/21, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions al talús situat a l’entrada del
municipi de Fornalutx.
DS núm. 54, pàg. 812-814.

RGE núm. 1236/21, presentada pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, pel rebuig a qualsevol
normativa que doni cobertura a l’ocupació il·legal i per la
recuperació immediata de l’immoble per part del seu
propietari. 
DS núm. 51, pàg. 776.
DS núm. 52, pàg. 786-791.

RGE núm. 1297/21, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la retirada d’elements que contenen
amiant, objectiu marcat pel Pla director sectorial de
prevenció i gestió de residus perillosos de les Illes Balears.
DS núm. 57, pàg. 869-874.

RGE núm. 1352/21, presentada pels grups parlamentaris
Unidas Podemos i Mixt, per a la millora de l’aeroport de
Menorca.
DS núm. 46, pàg. 712.
DS núm. 48, pàg. 742-747.

RGE núm. 1396/21, presentada pels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativa a
conversió d’un espai fins ara d’ús públic de l’aeròdrom de
Son Bonet en un camps d’energia solar. 
DS núm. 49, pàg. 754-760.

RGE núm. 1568/21, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, per al compliment d’allò pactat en el III Conveni
col·lectiu de Ports de l’Estat i Autoritats Portuàries.
DS núm. 59, pàg. 899.

RGE núm. 1685/20, presentada pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a suspendre el cobrament de
lloguers per part de l’empresa pública AENA als
establiments ubicats en els aeroports.
DS núm. 56, pàg. 860.

RGE núm. 2103/21, presentada pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a assessorament
i informació als afectats de les determinacions que entren
en vigor aquest 2021 de la Llei de residus i sols
contaminants.
DS núm. 57, pàg. 864-869.

RGE núm. 2226/21, presentada pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a millora de la
qualitat de les aigües de bany i preservació i recuperació de
la posidònia a través dels nous fons europeus per la
COVID-19.
DS núm. 59, pàg. 894-899.

RGE núm. 2796/21, presentada pels grups parlamentaris
Socialista i Més per Mallorca, relativa a reconeixement del
dret humà a l’aigua i al sanejament.
DS núm. 51, pàg. 776-782.

RGE núm. 4226/21, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a donar sortida de manera àgil als
aparcaments lliures que l’IBAVI disposa a Menorca.
DS núm. 58, pàg. 878-883.
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-056.pdf#page=12
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RGE núm. 4710/21, presentada pels grups parlamentaris
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
solucions als problemes d’habitatge per a les quatre illes.
DS núm. 58, pàg. 883-891.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre l’omissió del Govern de
les Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels
abocaments irregulars de les depuradores d’EMAYA a la
Badia de Palma.
DS núm. 39, pàg. 588-590.

RGE núm. 4696/20, de REZERO, per tal d’explicar
l’informe Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual
i indicadors per a la transició.
DS núm. 40, pàg. 598-599.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 4696/20, de la Sra. Roser Badia i Cabrer,
coordinadora a les Illes Balears de la Fundació REZERO,
per tal d’explicar l’informe Les Illes Balears cap al residu
zero. Situació actual i indicadors per a la transició.
DS núm. 47, pàg. 718-734.

RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre l’omissió del Govern de
les Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels
abocaments irregulars de les depuradores d’EMAYA a la
Badia de Palma. 
DS núm. 42, pàg. 626-652.

RGE núm. 1748/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per tal que expliqui les principals línies programàtiques que
pensa desenvolupar durant la present legislatura.
DS núm. 44, pàg. 668-695.

RGE núm. 1778/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà. 
DS núm. 44, pàg. 668-695.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

BENALAL I BENDRIHEM, MAXO (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 12909/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a reserva marina de la Serra de Tramuntana,
DS núm. 39, pàg. 592-593 i 595.

RGE núm. 14009/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió, control i possible erradicació d’ofidis
invasors, DS núm. 48, pàg. 739-740.

RGE núm. 14019/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a creació d’una “classificació d’impacte
mediambiental”, DS núm. 41, pàg. 612-613 i 616-617.

RGE núm. 14309/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ocupació
verda en Xarxa Natura 2000, DS núm. 38, pàg. 582.

RGE núm. 15343/20, del Grup Parlamentari Popular, per un
transport ferroviari de qualitat, DS núm. 43, pàg. 659.

RGE núm. 15347/20, del Grup Parlamentari Popular, per a
la millora de la connectivitat de Menorca, DS núm. 46, pàg.
713.

RGE núm. 15787/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció de taxes de ports de l’APB, complementada,
DS núm. 50, pàg. 765.

RGE núm. 15984/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a declaració de la caça com a activitat
essencial, DS núm. 49, pàg. 751-752.

RGE núm. 16008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al Parc Nacional Marítim Terrestre de Cabrera, DS
núm. 45, pàg. 699-700.

RGE núm. 17652/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a la
prohibició de l’herbicida Glisofat, DS núm. 45, pàg. 705.

RGE núm. 1352/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos i Mixt, per a la millora de l’aeroport de Menorca, DS
núm. 48, pàg. 744-745.

RGE núm. 1396/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativa a conversió d’un
espai fins ara d’ús públic de l’aeròdrom de Son Bonet en un
camps d’energia solar, DS núm. 49, pàg. 757.

RGE núm. 2796/21, dels grups parlamentaris Socialista i
Més per Mallorca, relativa a reconeixement del dret humà a
l’aigua i al sanejament, DS núm. 51, pàg. 779.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori, per tal d’informar sobre l’omissió del Govern de les
Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels abocaments
irregulars de les depuradores d’EMAYA a la Badia de Palma,
DS núm. 39, pàg. 589.

Compareixences
RGE núm. 4696/20, de la Sra. Roser Badia i Cabrer,

coordinadora a les Illes Balears de la Fundació REZERO, per
tal d’explicar l’informe Les Illes Balears cap al residu zero.
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Situació actual i indicadors per a la transició, DS núm. 47,
pàg. 727.

RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre l’omissió del Govern de les
Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels abocaments
irregulars de les depuradores d’EMAYA a la Badia de Palma,
DS núm. 42, pàg. 640-641 i 651.

BENALAL I BENDRIHEM, MAXO (diputat no adscrit)

Proposicions no de llei
RGE núm. 17986/20, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a l‘Acord d’associació entre la Unió Europea
i Mercosur, DS num. 55, pàg. 822-823.

RGE núm. 290/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa millora del sistema tarifari de
transports de les Illes Balears, DS núm. 56, pàg. 856.

RGE núm. 995/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora del transport públic, connexions i sistema tarifari del
nou TIB, DS núm. 56, pàg. 856.

RGE núm. 1297/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la retirada d’elements que contenen amiant, objectiu marcat
pel Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus
perillosos de les Illes Balears, DS núm. 57, pàg. 872.

RGE núm. 2103/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a assessorament i informació als
afectats de les determinacions que entren en vigor aquest 2021
de la Llei de residus i sols contaminants, DS núm. 57, pàg. 867.

RGE núm. 2226/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora de la qualitat de les
aigües de bany i preservació i recuperació de la posidònia a
través dels nous fons europeus per la COVID-19, DS núm. 59,
pàg. 898-899.

RGE núm. 4226/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a donar sortida de manera àgil als aparcaments lliures que
l’IBAVI disposa a Menorca, DS núm. 58, pàg. 881.

RGE núm. 4710/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a solucions
als problemes d’habitatge per a les quatre illes, DS núm. 58,
pàg. 888.

BENLLOCH I BOTTINI, HELENA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 17496/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a foment de l’ús de la biomassa vegetal, DS núm. 52,
pàg. 794-795.

BONET I  DÍAZ,  J O SÉ JAVIER (GRUP
PARLAMENTARI POPULAR)

Proposicions no de llei
RGE núm. 17986/20, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a l‘Acord d’associació entre la Unió Europea
i Mercosur, DS núm. 55, pàg. 820.

RGE núm. 2103/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a assessorament i informació als

afectats de les determinacions que entren en vigor aquest 2021
de la Llei de residus i sols contaminants, DS núm. 57, pàg. 865.

RGE núm. 2226/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora de la qualitat de les
aigües de bany i preservació i recuperació de la posidònia a
través dels nous fons europeus per la COVID-19, DS núm. 59,
pàg. 897.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 14019/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a creació d’una “classificació d’impacte
mediambiental”, DS núm. 41, pàg. 615-616.

RGE núm. 15347/20, del Grup Parlamentari Popular, per a
la millora de la connectivitat de Menorca, DS núm. 46, pàg.
713-714.

RGE núm. 15787/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció de taxes de ports de l’APB, complementada,
DS núm. 50, pàg. 766-767.

RGE núm. 998/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’avanç en la gestió dels ports de
Maó, Eivissa, Sa Savina i Alcúdia i de totes les instal·lacions
nàutiques situades a ports actualment d’interès general, DS
núm. 50, pàg. 771-772.

RGE núm. 1022/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a implicar i informar les administracions afectades i les entitats
del sector per cercar el màxim consens possible per garantir un
encertat pla general de Ports IB, DS núm. 40, pàg. 607.

RGE núm. 1297/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la retirada d’elements que contenen amiant, objectiu marcat
pel Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus
perillosos de les Illes Balears, DS núm. 57, pàg. 873.

RGE núm. 1396/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativa a conversió d’un
espai fins ara d’ús públic de l’aeròdrom de Son Bonet en un
camps d’energia solar, DS núm. 49, pàg. 754-755 i 758-759.

RGE núm. 2226/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora de la qualitat de les
aigües de bany i preservació i recuperació de la posidònia a
través dels nous fons europeus per la COVID-19, DS núm. 59,
pàg. 895-896.

RGE núm. 4226/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a donar sortida de manera àgil als aparcaments lliures que
l’IBAVI disposa a Menorca, DS núm. 58, pàg. 881-882.

RGE núm. 4710/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a solucions
als problemes d’habitatge per a les quatre illes, DS núm. 58,
pàg. 884-885 i 890.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4696/20, de REZERO, per tal d’explicar

l’informe Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual i
indicadors per a la transició, DS núm. 40, pàg. 599.

Compareixences
RGE núm. 4696/20, de la Sra. Roser Badia i Cabrer,

coordinadora a les Illes Balears de la Fundació REZERO, per
tal d’explicar l’informe Les Illes Balears cap al residu zero.
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Situació actual i indicadors per a la transició, DS núm. 47,
pàg. 728-729 i 733-734.

RGE núm. 1748/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per tal que expliqui les principals línies programàtiques que
pensa desenvolupar durant la present legislatura, DS núm. 44,
pàg. 691-692.

RGE núm. 1778/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre les directrius generals de l’acció de govern
que desenvoluparà, DS núm. 44, pàg. 691-692.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4709/21, del Decret Llei

4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació
d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge, DS núm. 55,
pàg. 826 i 834.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11208/20, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a recuperació i manteniment de camins
públics rurals, una oportunitat per a l’ocupació en temps de
postCOVID, DS núm. 40, pàg. 603.

RGE núm. 12909/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a reserva marina de la Serra de Tramuntana,
DS núm. 39, pàg. 593.

RGE núm. 13643/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures urgents en matèria d’habitatge públic, DS
núm. 38, pàg. 576.

RGE núm. 14019/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a creació d’una “classificació d’impacte
mediambiental”, DS núm. 41, pàg. 614.

RGE núm. 14309/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ocupació
verda en Xarxa Natura 2000, DS núm. 38, pàg. 582 i 585.

RGE núm. 15984/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a declaració de la caça com a activitat
essencial, DS núm. 49, pàg. 750 i 753-754.

RGE núm. 16008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al Parc Nacional Marítim Terrestre de Cabrera, DS
núm. 45, pàg. 700-701.

RGE núm. 17986/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a l‘Acord d’associació entre la Unió Europea
i Mercosur, DS núm. 55, pàg. 821-822.

RGE núm. 290/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa millora del sistema tarifari de
transports de les Illes Balears, DS núm. 56, pàg. 855.

RGE núm. 995/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora del transport públic, connexions i sistema tarifari del
nou TIB, DS núm. 56, pàg. 855.

RGE núm. 1022/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a implicar i informar les administracions afectades i les entitats
del sector per cercar el màxim consens possible per garantir un
encertat pla general de Ports IB, DS núm. 40, pàg. 607.

RGE núm. 1138/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions al talús situat a l’entrada del municipi de
Fornalutx, DS núm. 54, pàg. 813.

RGE núm. 1297/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la retirada d’elements que contenen amiant, objectiu marcat

pel Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus
perillosos de les Illes Balears, DS núm. 57, pàg. 871.

RGE núm. 1396/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativa a conversió d’un
espai fins ara d’ús públic de l’aeròdrom de Son Bonet en un
camps d’energia solar, DS núm. 49, pàg. 757.

RGE núm. 1685/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a suspendre el cobrament de lloguers per part
de l’empresa pública AENA als establiments ubicats en els
aeroports, DS núm. 56, pàg. 860.

RGE núm. 2103/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a assessorament i informació als
afectats de les determinacions que entren en vigor aquest 2021
de la Llei de residus i sols contaminants, DS núm. 57, pàg. 867.

RGE núm. 2226/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora de la qualitat de les
aigües de bany i preservació i recuperació de la posidònia a
través dels nous fons europeus per la COVID-19, DS núm. 59,
pàg. 898.

RGE núm. 2796/21, dels grups parlamentaris Socialista i
Més per Mallorca, relativa a reconeixement del dret humà a
l’aigua i al sanejament, DS núm. 51, pàg. 779-780.

RGE núm. 4226/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a donar sortida de manera àgil als aparcaments lliures que
l’IBAVI disposa a Menorca, DS núm. 58, pàg. 880.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4696/20, de REZERO, per tal d’explicar

l’informe Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual
i indicadors per a la transició, DS núm. 40, pàg. 599.

RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre l’omissió del Govern de les
Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels abocaments
irregulars de les depuradores d’EMAYA a la Badia de Palma,
DS núm. 39, pàg. 588-589.

Compareixences
RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori, per tal d’informar sobre l’omissió del Govern de les
Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels abocaments
irregulars de les depuradores d’EMAYA a la Badia de Palma,
DS núm. 42, pàg. 629-630, 632, 633, 650 i 651.

CAMPS I PONS, JOSÉ LUIS (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4709/21, del Decret Llei

4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació
d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge, DS núm. 55,
pàg. 829-830 i 835-836.

Proposicions no de llei
RGE núm. 13643/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures urgents en matèria d’habitatge públic, DS
núm. 38, pàg. 572-573 i 577-578.

RGE núm. 14309/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ocupació
verda en Xarxa Natura 2000, DS núm. 38, pàg. 581.
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RGE núm. 15326/20, dels grups parlamentaris Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a prevenció i lluita contra
l’assetjament immobiliari i ajuda per a persones que puguin
patir un desnonament per impagament de lloguer o hipoteca,
DS núm. 41, pàg. 619.

RGE núm. 15343/20, del Grup Parlamentari Popular, per un
transport ferroviari de qualitat, DS núm. 43, pàg. 658-659.

RGE núm. 15347/20, del Grup Parlamentari Popular, per a
la millorca de la connectivitat de Menorca, DS núm. 46, pàg.
712-713.

RGE núm. 15441/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment de les freqüències del metro a la Universitat
de les Illes Balears, DS núm. 43, pàg. 661-662 i 664.

RGE núm. 290/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa millora del sistema tarifari de
transports de les Illes Balears, DS núm. 56, pàg. 851 i 857-858.

RGE núm. 995/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora del transport públic, connexions i sistema tarifari del
nou TIB, DS núm. 56, pàg. 851 i 857-858.

RGE núm. 1022/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a implicar i informar les administracions afectades i les entitats
del sector per cercar el màxim consens possible per garantir un
encertat pla general de Ports IB, DS núm. 40, pàg. 605-606 i
608.

RGE núm. 1236/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, pel rebuig a qualsevol normativa que doni
cobertura a l’ocupació il·legal i per la recuperació immediata
de l’immoble per part del seu propietari, DS núm. 52, pàg. 787.

RGE núm. 1297/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la retirada d’elements que contenen amiant, objectiu marcat
pel Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus
perillosos de les Illes Balears, DS núm. 57, pàg. 869 i 873-874.

RGE núm. 1352/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos i Mixt, per a la millora de l’aeroport de Menorca, DS
núm. 48, pàg. 744.

RGE núm. 4226/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a donar sortida de manera àgil als aparcaments lliures que
l’IBAVI disposa a Menorca, DS núm. 58, pàg. 878 i 883.

RGE núm. 4710/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a solucions
als problemes d’habitatge per a les quatre illes, DS núm. 58,
pàg. 885-886.

Compareixences
RGE núm. 1748/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

per tal que expliqui les principals línies programàtiques que
pensa desenvolupar durant la present legislatura, DS núm. 44,
pàg. 672-674 i 693.

RGE núm. 1778/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre les directrius generals de l’acció de govern
que desenvoluparà, DS núm. 44, pàg. 672-674 i 693.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 13643/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures urgents en matèria d’habitatge públic, DS
núm. 38, pàg. 574-575.

RGE núm. 14009/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió, control i possible erradicació d’ofidis
invasors, DS núm. 48, pàg. 740.

RGE núm. 14309/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ocupació
verda en Xarxa Natura 2000, DS núm. 38, pàg. 580-581i 585.

RGE núm. 15343/20, del Grup Parlamentari Popular, per un
transport ferroviari de qualitat, DS núm. 43, pàg. 659-660.

RGE núm. 15441/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment de les freqüències del metro a la Universitat
de les Illes Balears, DS núm. 43, pàg. 662-663.

RGE núm. 15787/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció de taxes de ports de l’APB, complementada,
DS núm. 50, pàg. 765.

RGE núm. 17496/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a foment de l’ús de la biomassa vegetal, DS núm. 52,
pàg. 793-792.

RGE núm. 290/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa millora del sistema tarifari de
transports de les Illes Balears, DS núm. 56, pàg. 853-854.

RGE núm. 995/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora del transport públic, connexions i sistema tarifari del
nou TIB, DS núm. 56, pàg. 853-854.

RGE núm. 998/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’avanç en la gestió dels ports de
Maó, Eivissa, Sa Savina i Alcúdia i de totes les instal·lacions
nàutiques situades a ports actualment d’interès general, DS
núm. 50, pàg. 770-771.

RGE núm. 1236/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, pel rebuig a qualsevol normativa que doni
cobertura a l’ocupació il·legal i per la recuperació immediata
de l’immoble per part del seu propietari, DS núm. 52, pàg. 789.

RGE núm. 1297/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la retirada d’elements que contenen amiant, objectiu marcat
pel Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus
perillosos de les Illes Balears, DS núm. 57, pàg. 871.

RGE núm. 1352/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos i Mixt, per a la millora de l’aeroport de Menorca, DS
núm. 48, pàg. 745.

RGE núm. 2103/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a assessorament i informació als
afectats de les determinacions que entren en vigor aquest 2021
de la Llei de residus i sols contaminants, DS núm. 57, pàg. 866-
867.

RGE núm. 2796/21, dels grups parlamentaris Socialista i
Més per Mallorca, relativa a reconeixement del dret humà a
l’aigua i al sanejament, DS núm. 51, pàg. 777 i 781.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 11208/20, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a recuperació i manteniment de camins
públics rurals, una oportunitat per a l’ocupació en temps de
postCOVID, DS núm. 40, pàg. 601-602.

RGE núm. 12909/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a reserva marina de la Serra de Tramuntana,
DS núm. 39, pàg. 590-591 i 594-595.
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RGE núm. 14019/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a creació d’una “classificació d’impacte
mediambiental”, DS núm. 41, pàg. 614.

RGE núm. 15326/20, dels grups parlamentaris Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a prevenció i lluita contra
l’assetjament immobiliari i ajuda per a persones que puguin
patir un desnonament per impagament de lloguer o hipoteca,
DS núm. 41, pàg. 618.

RGE núm. 15984/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a declaració de la caça com a activitat
essencial, DS núm. 49, pàg. 752.

RGE núm. 16008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al Parc Nacional Marítim Terrestre de Cabrera, DS
núm. 45, pàg. 700.

RGE núm. 1022/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a implicar i informar les administracions afectades i les entitats
del sector per cercar el màxim consens possible per garantir un
encertat pla general de Ports IB, DS núm. 40, pàg. 607.

RGE núm. 1396/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativa a conversió d’un
espai fins ara d’ús públic de l’aeròdrom de Son Bonet en un
camps d’energia solar, DS núm. 49, pàg. 755-756.

RGE núm. 2226/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora de la qualitat de les
aigües de bany i preservació i recuperació de la posidònia a
través dels nous fons europeus per la COVID-19, DS núm. 59,
pàg. 894-895.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4696/20, de REZERO, per tal d’explicar

l’informe Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual
i indicadors per a la transició, DS núm. 40, pàg. 598.

RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre l’omissió del Govern de les
Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels abocaments
irregulars de les depuradores d’EMAYA a la Badia de Palma,
DS núm. 39, pàg. 589.

Compareixences
RGE núm. 4696/20, de la Sra. Roser Badia i Cabrer,

coordinadora a les Illes Balears de la Fundació REZERO, per
tal d’explicar l’informe Les Illes Balears cap al residu zero.
Situació actual i indicadors per a la transició, DS núm. 47,
pàg. 723-724 i 733.

RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre l’omissió del Govern de les
Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels abocaments
irregulars de les depuradores d’EMAYA a la Badia de Palma,
DS núm. 42, pàg. 642-643 i 651.

RGE núm. 1748/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per tal que expliqui les principals línies programàtiques que
pensa desenvolupar durant la present legislatura, DS núm. 44,
pàg. 682-683 i 694.

RGE núm. 1778/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre les directrius generals de l’acció de govern
que desenvoluparà, DS núm. 44, pàg. 682-683 i 694.

FERRER I RIPOLL, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4709/21, del Decret Llei

4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació
d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge, DS núm. 55,
pàg. 832-933 i 836-837.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11208/20, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a recuperació i manteniment de camins
públics rurals, una oportunitat per a l’ocupació en temps de
postCOVID, DS núm. 40, pàg. 600-601.

RGE núm. 14309/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ocupació
verda en Xarxa Natura 2000, DS núm. 38, pàg. 580 i 584-585.

RGE núm. 15326/20, dels grups parlamentaris Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a prevenció i lluita contra
l’assetjament immobiliari i ajuda per a persones que puguin
patir un desnonament per impagament de lloguer o hipoteca,
DS núm. 41, pàg. 617-618 i 622-623.

RGE núm. 15343/20, del Grup Parlamentari Popular, per un
transport ferroviari de qualitat, DS núm. 43, pàg. 657-658 i
661.

RGE núm. 15441/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment de les freqüències del metro a la Universitat
de les Illes Balears, DS núm. 43, pàg. 663-664.

RGE núm. 15984/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a declaració de la caça com a activitat
essencial, DS núm. 49, pàg. 752-753.

RGE núm. 16008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al Parc Nacional Marítim Terrestre de Cabrera, DS
núm. 45, pàg. 701-702.

RGE núm. 17652/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a la
prohibició de l’herbicida Clisofat, DS núm. 45, pàg. 704 i 707-
708.

RGE núm. 290/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa millora del sistema tarifari de
transports de les Illes Balears, DS núm. 56, pàg. 852.

RGE núm. 995/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora del transport públic, connexions i sistema tarifari del
nou TIB, DS núm. 56, pàg. 852.

RGE núm. 1138/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions al talús situat a l’entrada del municipi de
Fornalutx, DS núm. 54, pàg. 813-814.

RGE núm. 1236/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, pel rebuig a qualsevol normativa que doni
cobertura a l’ocupació il·legal i per la recuperació immediata
de l’immoble per part del seu propietari, DS núm. 52, pàg. 790-
791.

RGE núm. 2103/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a assessorament i informació als
afectats de les determinacions que entren en vigor aquest 2021
de la Llei de residus i sols contaminants, DS núm. 57, pàg. 868.

RGE núm. 2796/21, dels grups parlamentaris Socialista i
Més per Mallorca, relativa a reconeixement del dret humà a
l’aigua i al sanejament, DS núm. 51, pàg. 776-777 i 780-781.
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Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori, per tal d’informar sobre l’omissió del Govern de les
Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels abocaments
irregulars de les depuradores d’EMAYA a la Badia de Palma,
DS núm. 39, pàg. 590.

Compareixences
RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori, per tal d’informar sobre l’omissió del Govern de les
Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels abocaments
irregulars de les depuradores d’EMAYA a la Badia de Palma,
DS núm. 42, pàg. 648-549 i 651-652.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4709/21, del Decret Llei

4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació
d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge, DS núm. 55,
pàg. 827 i 834.

Proposicions no de llei
RGE núm. 12909/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a reserva marina de la Serra de Tramuntana,
DS núm. 39, pàg. 594.

RGE núm. 13643/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures urgents en matèria d’habitatge públic, DS
núm. 38, pàg. 577-578.

RGE núm. 14009/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió, control i possible erradicació d’ofidis
invasors, DS núm. 48, pàg. 740-741.

RGE núm. 14019/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a creació d’una “classificació d’impacte
mediambiental”, DS núm. 41, pàg. 615.

RGE núm. 14309/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ocupació
verda en Xarxa Natura 2000, DS núm. 38, pàg. 583.

RGE núm. 15326/20, dels grups parlamentaris Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a prevenció i lluita contra
l’assetjament immobiliari i ajuda per a persones que puguin
patir un desnonament per impagament de lloguer o hipoteca,
DS núm. 41, pàg. 621-622.

RGE núm. 15787/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció de taxes de ports de l’APB, complementada,
DS núm. 50, pàg. 766.

RGE núm. 15984/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a declaració de la caça com a activitat
essencial, DS núm. 49, pàg. 752.

RGE núm. 17652/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a la
prohibició de l’herbicida Clisofat, DS núm. 45, pàg. 706.

RGE núm. 998/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’avanç en la gestió dels ports de
Maó, Eivissa, Sa Savina i Alcúdia i de totes les instal·lacions
nàutiques situades a ports actualment d’interès general, DS
núm. 50, pàg. 771.

RGE núm. 1352/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos i Mixt, per a la millora de l’aeroport de Menorca, DS
núm. 48, pàg. 744 i 747.

RGE núm. 1396/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativa a conversió d’un
espai fins ara d’ús públic de l’aeròdrom de Son Bonet en un
camps d’energia solar, DS núm. 49, pàg. 758.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori, per tal d’informar sobre l’omissió del Govern de les
Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels abocaments
irregulars de les depuradores d’EMAYA a la Badia de Palma,
DS núm. 39, pàg. 590.

GARRIDO I RODRÍGUEZ, MERCEDES (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 12909/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a reserva marina de la Serra de Tramuntana,
DS núm. 39, pàg. 592.

RGE núm. 13643/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures urgents en matèria d’habitatge públic, DS
núm. 38, pàg. 573-574 i 578.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4709/21, del Decret Llei

4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació
d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge, DS núm. 55,
pàg. 830-832 i 836.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11208/20, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a recuperació i manteniment de camins
públics rurals, una oportunitat per a l’ocupació en temps de
postCOVID, DS núm. 40, pàg. 599-600 i 604-605.

RGE núm. 12909/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a reserva marina de la Serra de Tramuntana,
DS núm. 39, pàg. 591-592.

RGE núm. 13643/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures urgents en matèria d’habitatge públic, DS
núm. 38, pàg. 574.

RGE núm. 14009/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió, control i possible erradicació d’ofidis
invasors, DS núm. 48, pàg. 739.

RGE núm. 14019/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a creació d’una “classificació d’impacte
mediambiental”, DS núm. 41, pàg. 613-614.

RGE núm. 14309/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ocupació
verda en Xarxa Natura 2000, DS núm. 38, pàg. 579-580 i 583-
584.

RGE núm. 15326/20, dels grups parlamentaris Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a prevenció i lluita contra
l’assetjament immobiliari i ajuda per a persones que puguin
patir un desnonament per impagament de lloguer o hipoteca,
DS núm. 41, pàg. 619-620.
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RGE núm. 15347/20, del Grup Parlamentari Popular, per a
la millorca de la connectivitat de Menorca, DS núm. 46, pàg.
713.

RGE núm. 15787/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció de taxes de ports de l’APB, complementada,
DS núm. 50, pàg. 765.

RGE núm. 15984/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a declaració de la caça com a activitat
essencial, DS núm. 49, pàg. 751.

RGE núm. 16008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al Parc Nacional Marítim Terrestre de Cabrera, DS
núm. 45, pàg. 699. 

RGE núm. 17496/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a foment de l’ús de la biomassa vegetal, DS núm. 52,
pàg. 792-793.

RGE núm. 17652/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a la
prohibició de l’herbicida Clisofat, DS núm. 45, pàg. 703 i 706-
707.

RGE núm. 17986/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a l‘Acord d’associació entre la Unió Europea
i Mercosur, DS núm. 55, pàg. 818-819 i 823-824.

RGE núm. 290/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa millora del sistema tarifari de
transports de les Illes Balears, DS núm. 56, pàg. 852-853.

RGE núm. 995/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora del transport públic, connexions i sistema tarifari del
nou TIB, DS núm. 56, pàg. 852-853.

RGE núm. 998/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’avanç en la gestió dels ports de
Maó, Eivissa, Sa Savina i Alcúdia i de totes les instal·lacions
nàutiques situades a ports actualment d’interès general, DS
núm. 50, pàg. 769-770.

RGE núm. 1022/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a implicar i informar les administracions afectades i les entitats
del sector per cercar el màxim consens possible per garantir un
encertat pla general de Ports IB, DS núm. 40, pàg. 606.

RGE núm. 1138/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions al talús situat a l’entrada del municipi de
Fornalutx, DS núm. 54, pàg. 812.

RGE núm. 1236/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, pel rebuig a qualsevol normativa que doni
cobertura a l’ocupació il·legal i per la recuperació immediata
de l’immoble per part del seu propietari, DS núm. 52, pàg. 787-
788.

RGE núm. 1297/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la retirada d’elements que contenen amiant, objectiu marcat
pel Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus
perillosos de les Illes Balears, DS núm. 57, pàg. 869-870.

RGE núm. 1352/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos i Mixt, per a la millora de l’aeroport de Menorca, DS
núm. 48, pàg. 743-744 i 746-747.

RGE núm. 1396/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativa a conversió d’un
espai fins ara d’ús públic de l’aeròdrom de Son Bonet en un
camps d’energia solar, DS núm. 49, pàg. 755 i 759.

RGE núm. 2103/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a assessorament i informació als
afectats de les determinacions que entren en vigor aquest 2021
de la Llei de residus i sols contaminants, DS núm. 57, pàg. 865.

RGE núm. 2226/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora de la qualitat de les
aigües de bany i preservació i recuperació de la posidònia a
través dels nous fons europeus per la COVID-19, DS núm. 59,
pàg. 896.

RGE núm. 2796/21, dels grups parlamentaris Socialista i
Més per Mallorca, relativa a reconeixement del dret humà a
l’aigua i al sanejament, DS núm. 51, pàg. 777-778.

RGE núm. 4226/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a donar sortida de manera àgil als aparcaments lliures que
l’IBAVI disposa a Menorca, DS núm. 58, pàg. 878-879.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4696/20, de REZERO, per tal d’explicar

l’informe Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual
i indicadors per a la transició, DS núm. 40, pàg. 598.

RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre l’omissió del Govern de les
Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels abocaments
irregulars de les depuradores d’EMAYA a la Badia de Palma,
DS núm. 39, pàg. 589.

Compareixences
RGE núm. 4696/20, de la Sra. Roser Badia i Cabrer,

coordinadora a les Illes Balears de la Fundació REZERO, per
tal d’explicar l’informe Les Illes Balears cap al residu zero.
Situació actual i indicadors per a la transició, DS núm. 47,
pàg. 725-726 i 733.

RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre l’omissió del Govern de les
Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels abocaments
irregulars de les depuradores d’EMAYA a la Badia de Palma,
DS núm. 42, pàg. 638-639 i 645.

RGE núm. 1748/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per tal que expliqui les principals línies programàtiques que
pensa desenvolupar durant la present legislatura, DS núm. 44,
pàg. 677-678.

RGE núm. 1778/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre les directrius generals de l’acció de govern
que desenvoluparà, DS núm. 44, pàg. 677-678.

MARÍ I RENNESSON, VIRGINIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 14009/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a gestió, control i possible erradicació d’ofidis
invasors, DS núm. 48, pàg. 738-739 i 742.

RGE núm. 15787/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció de taxes de ports de l’APB, complementada,
DS núm. 50, pàg. 764 i 767.

RGE núm. 16008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al Parc Nacional Marítim Terrestre de Cabrera, DS
núm. 45, pàg. 698-699 i 702.

RGE núm. 17496/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a foment de l’ús de la biomassa vegetal, DS núm. 52,
pàg. 791-792 i 795.

RGE núm. 17652/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a la
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prohibició de l’herbicida Clisofat, DS núm. 45, pàg. 704-705
i 708.

Compareixences
RGE núm. 4696/20, de la Sra. Roser Badia i Cabrer,

coordinadora a les Illes Balears de la Fundació REZERO, per
tal d’explicar l’informe Les Illes Balears cap al residu zero.
Situació actual i indicadors per a la transició, DS núm. 47,
pàg. 724-725.

MARÍ I TUR, JORDI (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 14009/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a gestió, control i possible erradicació d’ofidis
invasors, DS núm. 48, pàg. 741-742.

RGE núm. 17986/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a l‘Acord d’associació entre la Unió Europea
i Mercosur, DS núm. 55, pàg. 819-820.

MARTÍN I PERDIZ, ANTONIA (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 15343/20, del Grup Parlamentari Popular, per un

transport ferroviari de qualitat, DS núm. 43, pàg. 658.
RGE núm. 15441/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a augment de les freqüències del metro a la Universitat
de les Illes Balears, DS núm. 43, pàg. 662.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4709/21, del Decret Llei

4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació
d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge, DS núm. 55,
pàg. 832.

Proposicions no de llei
RGE núm. 17986/20, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a l‘Acord d’associació entre la Unió Europea
i Mercosur, DS núm. 55, pàg. 821.

RGE núm. 4226/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a donar sortida de manera àgil als aparcaments lliures que
l’IBAVI disposa a Menorca, DS núm. 58, pàg. 879-880.

RGE núm. 4710/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a solucions
als problemes d’habitatge per a les quatre illes, DS núm. 58,
pàg. 885 i 890.

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

Preguntes
RGE núm. 10365/20, relativa a nombre de reunions del

Comitè de Rutes Aèries celebrades al llarg del 2020, DS núm.
53, pàg. 799 i 800.

RGE núm. 10366/20, relativa a nombre de sol·licituds de
reunió del Comitè de Rutes Aèries que s’han fet pel Govern
balear al llarg del 2020, DS núm. 53, pàg. 799-800.

RGE núm. 13653/20, relativa a nombre d’habitatges dels
grans tenidors que estan a disposició, en possessió o han estat
adjudicats per la Conselleria d’Habitatge, DS núm. 53, pàg.
801 i 801-802.

RGE núm. 13654/20, relativa a nombre d’edificis i
habitatges que s’han acollit al règim de la disposició addicional
setena del Decret Llei 3/2020, DS núm. 53, pàg. 802-803 i 803-
804.

RGE núm. 13664/20, relativa a nombre de pics al llarg del
2020 que el Govern balear ha sol·licitat la reunió del Comitè de
Rutes Aèries, DS núm. 53, pàg. 799-800.

RGE núm. 13666/20, relativa a sol·licituds de reunions del
Govern balear amb el Govern central perquè hi hagi cogestió
entre ambdues administracions en relació amb els aeroports
balears, DS núm. 53, pàg. 799-800.

RGE núm. 13900/20, relativa a coneixement del Govern de
les Illes Balears del nombre de convenis que s’han firmat dels
prevists a la disposició addicional cinquena del Decret Llei
3/2020, DS núm. 53, pàg. 802-803 i 803-804.

MÉNDEZ I BAIGES, JESÚS (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 17986/20, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a l‘Acord d’associació entre la Unió Europea
i Mercosur, DS núm. 55, pàg. 820-821.

RGE núm. 290/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa millora del sistema tarifari de
transports de les Illes Balears, DS núm. 56, pàg. 854-855.

RGE núm. 995/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora del transport públic, connexions i sistema tarifari del
nou TIB, DS núm. 56, pàg. 854-855.

RGE núm. 1297/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la retirada d’elements que contenen amiant, objectiu marcat
pel Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus
perillosos de les Illes Balears, DS núm. 57, pàg. 870-871.

RGE núm. 2103/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a assessorament i informació als
afectats de les determinacions que entren en vigor aquest 2021
de la Llei de residus i sols contaminants, DS núm. 57, pàg. 866.

RGE núm. 2226/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora de la qualitat de les
aigües de bany i preservació i recuperació de la posidònia a
través dels nous fons europeus per la COVID-19, DS núm. 59,
pàg. 897.

RGE núm. 4226/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a donar sortida de manera àgil als aparcaments lliures que
l’IBAVI disposa a Menorca, DS núm. 58, pàg. 879.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4709/21, del Decret Llei

4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació
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d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge, DS núm. 55,
pàg. 828-829 i 834-835.

Preguntes
RGE núm. 1124/21, relativa a per què no es va tramitar el

2019 la cessió de 1.425 habitatges registrats com a buits de
grans tenidors a famílies inscrites a les llistes de sol·licitud
d’accés a habitatge social, RGE núm. 53, pàg. 806-807 i 807-
808.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11208/20, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a recuperació i manteniment de camins
públics rurals, una oportunitat per a l’ocupació en temps de
postCOVID, DS núm. 40, pàg. 602-603.

RGE núm. 13643/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures urgents en matèria d’habitatge públic, DS
núm. 38, pàg. 575-576.

RGE núm. 15326/20, dels grups parlamentaris Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a prevenció i lluita contra
l’assetjament immobiliari i ajuda per a persones que puguin
patir un desnonament per impagament de lloguer o hipoteca,
DS núm. 41, pàg. 620-621.

RGE núm. 17496/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a foment de l’ús de la biomassa vegetal, DS núm. 52,
pàg. 793.

RGE núm. 1022/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a implicar i informar les administracions afectades i les entitats
del sector per cercar el màxim consens possible per garantir un
encertat pla general de Ports IB, DS núm. 40, pàg. 606-607.

RGE núm. 1138/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions al talús situat a l’entrada del municipi de
Fornalutx, DS núm. 54, pàg. 812-813.

RGE núm. 4710/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a solucions
als problemes d’habitatge per a les quatre illes, DS núm. 58,
pàg. 886-887.

RGE núm. 1236/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, pel rebuig a qualsevol normativa que doni
cobertura a l’ocupació il·legal i per la recuperació immediata
de l’immoble per part del seu propietari, DS núm. 52, pàg. 788-
789.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4696/20, de REZERO, per tal d’explicar

l’informe Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual
i indicadors per a la transició, DS núm. 40, pàg. 599.

Compareixences
RGE núm. 1748/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

per tal que expliqui les principals línies programàtiques que
pensa desenvolupar durant la present legislatura, DS núm. 44,
pàg. 679-680 i 694.

RGE núm. 1778/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre les directrius generals de l’acció de govern
que desenvoluparà, DS núm. 44, pàg. 679-680 i 694.

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

Compareixences
RGE núm. 1748/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

per tal que expliqui les principals línies programàtiques que
pensa desenvolupar durant la present legislatura, DS núm. 44,
pàg. 685-687.

RGE núm. 1778/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre les directrius generals de l’acció de govern
que desenvoluparà, DS núm. 44, pàg. 685-687.

SAGRERAS I BALLESTER, SEBASTIÀ (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 998/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a l’avanç en la gestió dels ports de
Maó, Eivissa, Sa Savina i Alcúdia i de totes les instal·lacions
nàutiques situades a ports actualment d’interès general, DS
núm. 50, pàg. 769.

RGE núm. 1396/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativ a conversió d’un
espai fins ara d’ús públic de l’aeròdrom de Son Bonet en un
camps d’energia solar, DS núm. 49, pàg. 756-757.

SANZ I IGUAL, ANTONIO JESÚS (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 290/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa millora del sistema tarifari de
transports de les Illes Balears, DS núm. 56, pàg. 855-856.

RGE núm. 995/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora del transport públic, connexions i sistema tarifari del
nou TIB, DS núm. 56, pàg. 855-856.

RGE núm. 1297/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la retirada d’elements que contenen amiant, objectiu marcat
pel Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus
perillosos de les Illes Balears, DS núm. 57, pàg. 872.

RGE núm. 2103/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a assessorament i informació als
afectats de les determinacions que entren en vigor aquest 2021
de la Llei de residus i sols contaminants, DS núm. 57, pàg. 867.

RGE núm. 2226/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora de la qualitat de les
aigües de bany i preservació i recuperació de la posidònia a
través dels nous fons europeus per la COVID-19, DS núm. 59,
pàg. 898.

RGE núm. 4226/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a donar sortida de manera àgil als aparcaments lliures que
l’IBAVI disposa a Menorca, DS núm. 58, pàg. 880-881.

RGE núm. 4710/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a solucions
als problemes d’habitatge per a les quatre illes, DS núm. 58,
pàg. 887-888.
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SANTIAGO I CAMACHO, GLORIA PILAR (Grup
Parlamentari Unidas Podemos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4710/21, dels grups parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a solucions
als problemes d’habitatge per a les quatre illes, DS núm. 58,
pàg. 883-884 i 888-889.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4709/21, del Decret Llei

4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació
d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge, DS núm. 55,
pàg. 825-826, 834 i 837.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11208/20, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a recuperació i manteniment de camins
públics rurals, una oportunitat per a l’ocupació en temps de
postCOVID, DS núm. 40, pàg. 603-604.

RGE núm. 12909/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a reserva marina de la Serra de Tramuntana,
DS núm. 39, pàg. 593-594.

RGE núm. 13643/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures urgents en matèria d’habitatge públic, DS
núm. 38, pàg. 576-577.

RGE núm. 14009/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió, control i possible erradicació d’ofidis
invasors, DS núm. 48, pàg. 740.

RGE núm. 14019/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a creació d’una “classificació d’impacte
mediambiental”, DS núm. 41, pàg. 615.

RGE núm. 14309/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ocupació
verda en Xarxa Natura 2000, DS núm. 38, pàg. 582-583.

RGE núm. 15326/20, dels grups parlamentaris Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a prevenció i lluita contra
l’assetjament immobiliari i ajuda per a persones que puguin
patir un desnonament per impagament de lloguer o hipoteca,
DS núm. 41, pàg. 621.

RGE núm. 15343/20, del Grup Parlamentari Popular, per un
transport ferroviari de qualitat, DS núm. 43, pàg. 656-657 i
660-661.

RGE núm. 15347/20, del Grup Parlamentari Popular, per a
la millora de la connectivitat de Menorca, DS núm. 46, pàg.
712 i 714.

RGE núm. 15441/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment de les freqüències del metro a la Universitat
de les Illes Balears, DS núm. 43, pàg. 663.

RGE núm. 15787/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció de taxes de ports de l’APB, complementada,
DS núm. 50, pàg. 766.

RGE núm. 15984/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a declaració de la caça com a activitat
essencial, DS núm. 49, pàg. 752.

RGE núm. 16008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al Parc Nacional Marítim Terrestre de Cabrera, DS
núm. 45, pàg. 701.

RGE núm. 17496/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a foment de l’ús de la biomassa vegetal, DS núm. 52,
pàg. 794.

RGE núm. 17652/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a la
prohibició de l’herbicida Clisofat, DS núm. 45, pàg. 705.

RGE núm. 17986/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a l‘Acord d’associació entre la Unió Europea
i Mercosur, DS núm. 55, pàg. 822.

RGE núm. 290/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa millora del sistema tarifari de
transports de les Illes Balears, DS núm. 56, pàg. 850-851, 856-
857 i 858.

RGE núm. 995/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora del transport públic, connexions i sistema tarifari del
nou TIB, DS núm. 56, pàg. 850-851, 856-857 i 858.

RGE núm. 998/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’avanç en la gestió dels ports de
Maó, Eivissa, Sa Savina i Alcúdia i de totes les instal·lacions
nàutiques situades a ports actualment d’interès general, DS
núm. 50, pàg. 768-769 i 772.

RGE núm. 1022/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a implicar i informar les administracions afectades i les entitats
del sector per cercar el màxim consens possible per garantir un
encertat pla general de Ports IB, DS núm. 40, pàg. 607.

RGE núm. 1138/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions al talús situat a l’entrada del municipi de
Fornalutx, DS núm. 54, pàg. 813.

RGE núm. 1236/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, pel rebuig a qualsevol normativa que doni
cobertura a l’ocupació il·legal i per la recuperació immediata
de l’immoble per part del seu propietari, DS núm. 52, pàg. 786-
787 i 791.

RGE núm. 1352/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos i Mixt, per a la millora de l’aeroport de Menorca, DS
núm. 48, pàg. 745.

RGE núm. 1396/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativa a conversió d’un
espai fins ara d’ús públic de l’aeròdrom de Son Bonet en un
camps d’energia solar, DS núm. 49, pàg. 758.

RGE núm. 2103/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a assessorament i informació als
afectats de les determinacions que entren en vigor aquest 2021
de la Llei de residus i sols contaminants, DS núm. 57, pàg. 864-
865 i 868.

RGE núm. 2226/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora de la qualitat de les
aigües de bany i preservació i recuperació de la posidònia a
través dels nous fons europeus per la COVID-19, DS núm. 59,
pàg. 894 i 899.

RGE núm. 4226/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a donar sortida de manera àgil als aparcaments lliures que
l’IBAVI disposa a Menorca, DS núm. 58, pàg. 880.

RGE núm. 4710/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a solucions
als problemes d’habitatge per a les quatre illes, DS núm. 58,
pàg. 887.
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Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4696/20, de REZERO, per tal d’explicar

l’informe Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual
i indicadors per a la transició, DS núm. 40, pàg. 599.

RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre l’omissió del Govern de les
Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels abocaments
irregulars de les depuradores d’EMAYA a la Badia de Palma,
DS núm. 39, pàg. 590.

Compareixences
RGE núm. 4696/20, de la Sra. Roser Badia i Cabrer,

coordinadora a les Illes Balears de la Fundació REZERO, per
tal d’explicar l’informe Les Illes Balears cap al residu zero.
Situació actual i indicadors per a la transició, DS núm. 47,
pàg. 727-728.

RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre l’omissió del Govern de les
Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels abocaments
irregulars de les depuradores d’EMAYA a la Badia de Palma,
DS núm. 42, pàg. 646 i 651.

RGE núm. 1748/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per tal que expliqui les principals línies programàtiques que
pensa desenvolupar durant la present legislatura, DS núm. 44,
pàg. 689-690 i 694.

RGE núm. 1778/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre les directrius generals de l’acció de govern
que desenvoluparà, DS núm. 44, pàg. 689-690 i 694.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4696/20, de REZERO, per tal d’explicar

l’informe Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual
i indicadors per a la transició, DS núm. 40, pàg. 599.

VIDAL I VIDAL, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 11208/20, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a recuperació i manteniment de camins
públics rurals, una oportunitat per a l’ocupació en temps de
postCOVID, DS núm. 40, pàg. 602.

RGE núm. 12909/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a reserva marina de la Serra de Tramuntana,
DS núm. 39, pàg. 592.

RGE núm. 14019/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a creació d’una “classificació d’impacte
mediambiental”, DS núm. 41, pàg. 613.

RGE núm. 15984/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a declaració de la caça com a activitat
essencial, DS núm. 49, pàg. 750.

RGE núm. 2796/21, dels grups parlamentaris Socialista i
Més per Mallorca, relativa a reconeixement del dret humà a
l’aigua i al sanejament, DS núm. 51, pàg. 778.

RGE núm. 1138/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions al talús situat a l’entrada del municipi de
Fornalutx, DS núm. 54, pàg. 812 i 814.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4696/20, de REZERO, per tal d’explicar

l’informe Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual
i indicadors per a la transició, DS núm. 40, pàg. 598.

RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre l’omissió del Govern de les
Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels abocaments
irregulars de les depuradores d’EMAYA a la Badia de Palma,
DS núm. 39, pàg. 589.

Compareixences
RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori, per tal d’informar sobre l’omissió del Govern de les
Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels abocaments
irregulars de les depuradores d’EMAYA a la Badia de Palma,
DS núm. 42, pàg. 634-636 i 651.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI,
MIQUEL MIR I GUAL

Compareixences
RGE núm. 15774/20, per tal d’informar sobre l’omissió del

Govern de les Illes Balears davant l’impacte mediambiental
dels abocaments irregulars de les depuradores d’EMAYA a la
Badia de Palma, DS núm. 42, pàg. 626- 629, 630-631, 632-
633, 633-634, 636-638, 639-640, 641-642, 643-645, 645, 646-
647, 649-650 i 650.

CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE, JOSEP
MARÍ I RIBAS

Preguntes
RGE núm. 10365/20, relativa a nombre de reunions del

Comitè de Rutes Aèries celebradas al llarg del 2020, DS núm.
53, pàg. 799-800 i 800-801.

RGE núm. 10366/20, relativa a nombre de sol·licituds de
reunió del Comitè de Rutes Aèries que s’han fet pel Govern
balear al llarg del 2020, DS núm. 53, pàg. 799-800 i 800-801.

RGE núm. 13653/20, relativa a nombre d’habitatges dels
grans tenidors que estan a disposició, en possessió o han estat
adjudicats per la Conselleria d’Habitatge, DS num. 53, pàg.
801 i 802.

RGE núm. 13654/20, relativa a nombre d’edificis i
habitatges que s’han acollit al règim de la disposició addicional
setena del Decret Llei 3/2020, DS núm. 53, pàg. 803 i 804.

RGE núm. 13664/20, relativa a nombre de pics al llarg del
2020 que el Govern balear ha sol·licitat la reunió del Comité de
Rutes Aèries, DS núm. 53, pàg. 799-800 i 800-801.

RGE núm. 13666/20, relativa a sol·licituds de reunions del
Govern balear amb el Govern central perquè hi hagi cogestió
entre ambdues administracions en relació amb els aeroports
balears, DS núm. 53, pàg. 799-800 i 800-801.

RGE núm. 13900/20, relativa a coneixement del Govern de
les Illes Balears del nombre de convenis que s’han firmat dels
prevists a la disposició addicional cinquena del Decret Llei
3/2020, DS núm. 53, pàg. 803 i 804.
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RGE núm. 1124/21, relativa a per què no es va tramitar el
2019 la cessió de 1.425 habitatges registrats com a buits de
grans tenidors a famílies inscrites a les llistes de sol·licitud
d’accés a habitatge social, RGE núm. 53, pàg. 807 i 808.

Compareixences
RGE núm. 1748/21, per tal que expliqui les principals línies

programàtiques que pensa desenvolupar durant la present
legislatura, DS núm. 44, pàg. 668-671, 674-677, 678-679, 680-
682, 683-685, 687-689, 690-691, 692, 693-694, 694 i 695.

RGE núm. 1778/21, per informar sobre les directrius
generals de l’acció de govern que desenvoluparà, DS núm. 44,
pàg. 668-671, 674-677, 678-679, 680-682, 683-685, 687-689,
690-691, 692, 693-694, 694 i 695.

ALTRES COMPAREIXENTS

COORDINADORA A LES ILLES BALEARS DE LA
FUNDACIÓ REZERO, ROSER BADIA I CABRER.

Compareixences
RGE núm. 4696/20, per tal d’explicar l’informe Les Illes

Balears cap al residu zero. Situació actual i indicadors per a
la transició, DS núm. 47, pàg. 718-723, 729-733 i 734.

TEMÀTIC 

- A -

Abocaments irregulars
DS núm. 39, pàg. 588-590.
DS núm. 42, pàg. 626-652.

Acord d’associació entre la Unió Europea i Mercosur 
DS núm. 55, pàg. 818-824.

AENA, establiments dels aeroports
DS núm. 56, pàg. 860.

Aeroport de Menorca
DS núm. 46, pàg. 712.
DS núm. 48, pàg. 742-747.

Aeròdrom de Son Bonet
DS núm. 49, pàg. 754-760.

Aigua i sanejament
DS núm. 51, pàg. 776-782.

Aigües de bany 
DS núm. 59, pàg. 894-899.

Amiant
DS núm. 57, pàg. 869-874.

Aparcaments lliures de l'IBAVI
DS núm. 58, pàg. 878-883.

Assetjament immobiliari
DS núm. 41, pàg. 617-623.

- B -

Biomassa vegetal
DS núm. 52, pàg. 791-795.

- C -

Cabrera (vegeu Parc Nacional Marítimoterrestre de ---)

Caça
DS núm. 49, pàg. 750-754.

Camins públics rurals
DS núm. 40, pàg. 599-605.

Cogestió aeroportuària
DS núm. 53, pàg. 798-801.

Comitè de Rutes Aèries
DS núm. 53, pàg. 798-801.

Connectivitat de Menorca
DS núm. 46, pàg. 712-714.

Conselleria de Mobilitat i Habitatge
DS núm. 44, pàg. 668-695.

Conveni col·lectiu de Ports de l’Estat i Autoritats
Portuàries, III

DS núm. 59, pàg. 899.

- D -

Decret Llei 
3/2020
DS núm. 53, pàg. 802-804.
4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la
tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria
d’habitatge
DS núm. 55, pàg. 824-846.

Desnonaments
DS núm. 41, pàg. 617-623.

- E -

Establiments dels aeroports (vegeu AENA)

- F -

Fornalutx
DS núm. 54, pàg. 812-814.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-053.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-044.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-044.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-047.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-039.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-042.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-055.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-056.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-046.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-048.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-049.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-051.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-059.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-057.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-058.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-041.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-052.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-049.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-040.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-053.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-053.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-046.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-044.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-059.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-053.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-055.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-041.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/OT-10-054.pdf#page=2


16 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Índex any 2021

- G -

Glisofat
DS núm. 45, pàg. 703-709.

- H -

Habitatges 
DS núm. 58, pàg. 883-89
de grans tenidors
DS núm. 53, pàg. 801-802 i 806-808.
a preu taxat
DS núm. 53, pàg. 804-806.
de protecció oficial
DS núm. 53, pàg. 804-806.
públic
DS núm. 38, pàg. 572-579.

- I -

IBAVI (vegeu Aparcaments lliures de l'---)

Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual i
indicadors per a la transició, informe

DS núm. 40, pàg. 598-599.
DS núm. 47, pàg. 718-734.

Impacte mediambiental, classificació
DS núm. 41, pàg. 612-616.

- L -

Llei 
de residus i sols contaminants
DS núm. 57, pàg. 864-869. 
5/2018
DS núm. 53, pàg. 804-806.

- O -

Ocupació il·legal
DS núm. 51, pàg. 776.
DS núm. 52, pàg. 786-791.

Ofidis invasors
DS núm. 48, pàg. 738-742.

- M -

Mercosur (vegeu Acord d’associació entre la Unió Europea
i ---) 

Metro a la Universitat de les Illes Balears
DS núm. 43, pàg. 661-664.

- P -

Parc Nacional Marítimoterrestre de Cabrera
DS núm. 45, pàg. 698-702.

Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus
perillosos de les Illes Balears

DS núm. 57, pàg. 869-874.

Ports (vegeu també Conveni col·lectiu de --- de l'Estat i
Autoritats Portuàries, III)

de Maó, Eivissa, Sa Savina i Alcúdia
DS núm. 50, pàg. 768-773.
taxes
DS núm. 50, pàg. 764-768.
pla general
DS núm. 40, pàg. 605-608.

Posidònia
DS núm. 59, pàg. 894-899.

- R -

Residus (vegeu Pla director sectorial de prevenció i gestió
de --- perillosos de les Illes Balears)

Rutes aèries (vegeu Comitè de ---)

- S -

Serra de Tramuntana, reserva marina
DS núm. 39, pàg. 590-595.

Sanejament (vegeu Aigua i ---)

- T -

Transport 
ferroviari
DS núm. 43, pàg. 656-661.
sistema tarifari
DS núm. 56, pàg. 850-860.
TIB
DS núm. 56, pàg. 850-860.

- U -

Unió Europea (vegeu Acord d’associació entre la --- i
Mercosur) 

- X -

Xarxa Natura 2000
DS núm. 38, pàg. 579-585.
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