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INICIATIVES

CONVOCATÒRIES SESSIONS
EXTRAORDINÀRIES

Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària
extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades
adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit
RGE núm. 25/21, amb l’ordre del dia següent:
compareixença urgent de la presidenta del Govern de les
Illes Balears davant el Ple per tal d'informar sobre la
situació de la pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears,
l'avaluació de la campanya de vacunació i els efectes de les
mesures del Govern sobre el teixit econòmic de les Illes
Balears (RGE núm. 24/21).
DS núm. 28, pàg. 236.

Adopció d’acord sobre la celebració d’una sessió
extraordinària de la Comissió d’Assumptes Institucionals
i Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, amb l’ordre del dia següent:
compareixença urgent de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat per tal d’informar sobre els
informes tramesos per l’Advocacia de la comunitat
autònoma al Tribunal Suprem en relació amb la resolució
que deixa sense efecte diverses mesures restrictives
imposades en aquesta comunitat autònoma, segons el
document RGE núm. 5825/21, de 3 diputats membres de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al
Grup Parlamentari Popular.
DS núm. 29, pàg. 240.

Adopció d’acord sobre la celebració de les sessions
extraordinàries necessàries en un període extraordinari fins
al proper dia 23 de juliol del 2021, per tal de procedir a la
constitució de la ponència, elaboració de l’informe i
aprovació del dictamen, si n’és el cas, del Projecte de llei
RGE núm. 3970/21, del Decret Llei 2/2021, de 12 d’abril, de
mesures extraordinàries i urgents per executar les
actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de recuperació, transformació
i resiliència (escrit RGE núm. 6002/21, presentat per 13
diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris
Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta
per les Illes Balears i Mixt).
DS núm. 30, pàg. 250.

Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària
extraordinària sol·licitada per 12 diputats adscrits als
Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt,
mitjançant l’escrit RGE núm. 6416/21, amb l’ordre del dia
següent: Preguntes orals RGE núm. 6412/21, 6397/21,
6400/21, 6401/21, 6413/21, 6402/21, 6403/21, 6404/21,
6405/21, 6406/21, 6407/21, 6408/21, 6409/21, 6411/21,
6396/21, 6395/21, 6414/21 i 6410/21. 
DS núm. 31, pàg. 260.

Adopció d’acord sobre la celebració d’una sessió
extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12
diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant l’escrit RGE núm. 6777/21, amb l’ordre del dia
següent: Compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar sobre la situació de saturació
i manca de personal sanitari a l’Hospital de Son Espases i
altres centres sanitaris de les Illes Balears, RGE núm.
6775/21, de 3 diputades membres de la Comissió de Salut,
adscrites al Grup Parlamentari Popular.
DS núm. 32, pàg. 264.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

BENALAL I BENDRIHEM, MAXO (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Convocatòries de sessions extraordinàries
Adopció d’acord sobre la celebració d’una sessió

extraordinària de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, amb l’ordre del dia següent:
compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat per tal d’informar sobre els informes tramesos
per l’Advocacia de la comunitat autònoma al Tribunal Suprem
en relació amb la resolució que deixa sense efecte diverses
mesures restrictives imposades en aquesta comunitat autònoma,
segons el document RGE núm. 5825/21, de 3 diputats membres
de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, adscrits
al Grup Parlamentari Popular, DS núm. 29, pàg. 241.

Adopció d’acord sobre la celebració de les sessions
extraordinàries necessàries en un període extraordinari fins al
proper dia 23 de juliol del 2021, per tal de procedir a la
constitució de la ponència, elaboració de l’informe i aprovació
del dictamen, si n’és el cas, del Projecte de llei RGE núm.
3970/21, del Decret Llei 2/2021, de 12 d’abril, de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els
projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc
del Pla de recuperació, transformació i resiliència (escrit RGE
núm. 6002/21, presentat per 13 diputats de la cambra, adscrits
als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt), DS núm.
30, pàg. 250 i 253.

Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària
extraordinària sol·licitada per 12 diputats adscrits als Grups
Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l’escrit RGE
núm. 6416/21, amb l’ordre del dia següent: Preguntes orals
RGE núm. 6412/21, 6397/21, 6400/21, 6401/21, 6413/21,
6402/21, 6403/21, 6404/21, 6405/21, 6406/21, 6407/21,
6408/21, 6409/21, 6411/21, 6396/21, 6395/21, 6414/21 i
6410/21, DS núm. 31, pàg. 260.
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CAMPOMAR I ORELL, JOANA AINA (Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca)

Convocatòries de sessions extraordinàries 
Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària

extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits
al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
25/21, amb l’ordre del dia següent: compareixença urgent de la
presidenta del Govern de les Illes Balears davant el Ple per tal
d'informar sobre la situació de la pandèmia de la COVID-19 a
les Illes Balears, l'avaluació de la campanya de vacunació i els
efectes de les mesures del Govern sobre el teixit econòmic de
les Illes Balears (RGE núm. 24/21), DS núm. 28, pàg. 237.

Adopció d’acord sobre la celebració de les sessions
extraordinàries necessàries en un període extraordinari fins al
proper dia 23 de juliol del 2021, per tal de procedir a la
constitució de la ponència, elaboració de l’informe i aprovació
del dictamen, si n’és el cas, del Projecte de llei RGE núm.
3970/21, del Decret Llei 2/2021, de 12 d’abril, de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els
projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc
del Pla de recuperació, transformació i resiliència (escrit RGE
núm. 6002/21, presentat per 13 diputats de la cambra, adscrits
als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt), DS núm.
30, pàg. 251-252 i 255.

Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària
extraordinària sol·licitada per 12 diputats adscrits als Grups
Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l’escrit RGE
núm. 6416/21, amb l’ordre del dia següent: Preguntes orals
RGE núm. 6412/21, 6397/21, 6400/21, 6401/21, 6413/21,
6402/21, 6403/21, 6404/21, 6405/21, 6406/21, 6407/21,
6408/21, 6409/21, 6411/21, 6396/21, 6395/21, 6414/21 i
6410/21, DS núm. 31, pàg. 261.

CANO I JUAN, SÍLVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Convocatòries de sessions extraordinàries 
Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària

extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits
al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
25/21, amb l’ordre del dia següent: compareixença urgent de la
presidenta del Govern de les Illes Balears davant el Ple per tal
d'informar sobre la situació de la pandèmia de la COVID-19 a
les Illes Balears, l'avaluació de la campanya de vacunació i els
efectes de les mesures del Govern sobre el teixit econòmic de
les Illes Balears (RGE núm. 24/21), DS núm. 28, pàg. 237.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari Mixt)

Convocatòries de sessions extraordinàries 
Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària

extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits
al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
25/21, amb l’ordre del dia següent: compareixença urgent de la
presidenta del Govern de les Illes Balears davant el Ple per tal
d'informar sobre la situació de la pandèmia de la COVID-19 a
les Illes Balears, l'avaluació de la campanya de vacunació i els

efectes de les mesures del Govern sobre el teixit econòmic de
les Illes Balears (RGE núm. 24/21), DS núm. 28, pàg. 237.

Adopció d’acord sobre la celebració d’una sessió
extraordinària de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, amb l’ordre del dia següent:
compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat per tal d’informar sobre els informes tramesos
per l’Advocacia de la comunitat autònoma al Tribunal Suprem
en relació amb la resolució que deixa sense efecte diverses
mesures restrictives imposades en aquesta comunitat autònoma,
segons el document RGE núm. 5825/21, de 3 diputats membres
de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, adscrits
al Grup Parlamentari Popular, DS núm. 29, pàg. 242 i 245-246.

Adopció d’acord sobre la celebració d’una sessió
extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12
diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 6777/21, amb l’ordre del dia següent:
Compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, per
tal d’informar sobre la situació de saturació i manca de
personal sanitari a l’Hospital de Son Espases i altres centres
sanitaris de les Illes Balears, RGE núm. 6775/21, de 3
diputades membres de la Comissió de Salut, adscrites al Grup
Parlamentari Popular, DS núm. 32, pàg. 266.

COSTA I COSTA, ANTONI (Grup Parlamentari Popular)

Convocatòries de sessions extraordinàries 
Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària

extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits
al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
25/21, amb l’ordre del dia següent: compareixença urgent de la
presidenta del Govern de les Illes Balears davant el Ple per tal
d'informar sobre la situació de la pandèmia de la COVID-19 a
les Illes Balears, l'avaluació de la campanya de vacunació i els
efectes de les mesures del Govern sobre el teixit econòmic de
les Illes Balears (RGE núm. 24/21), DS núm. 28, pàg. 236.

Adopció d’acord sobre la celebració d’una sessió
extraordinària de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, amb l’ordre del dia següent:
compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat per tal d’informar sobre els informes tramesos
per l’Advocacia de la comunitat autònoma al Tribunal Suprem
en relació amb la resolució que deixa sense efecte diverses
mesures restrictives imposades en aquesta comunitat autònoma,
segons el document RGE núm. 5825/21, de 3 diputats membres
de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, adscrits
al Grup Parlamentari Popular, DS núm. 29, pàg. 240 i 243-244.

Adopció d’acord sobre la celebració de les sessions
extraordinàries necessàries en un període extraordinari fins al
proper dia 23 de juliol del 2021, per tal de procedir a la
constitució de la ponència, elaboració de l’informe i aprovació
del dictamen, si n’és el cas, del Projecte de llei RGE núm.
3970/21, del Decret Llei 2/2021, de 12 d’abril, de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els
projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc
del Pla de recuperació, transformació i resiliència (escrit RGE
núm. 6002/21, presentat per 13 diputats de la cambra, adscrits
als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua
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Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt), DS núm.
30, pàg. 250.

Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària
extraordinària sol·licitada per 12 diputats adscrits als Grups
Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l’escrit RGE
núm. 6416/21, amb l’ordre del dia següent: Preguntes orals
RGE núm. 6412/21, 6397/21, 6400/21, 6401/21, 6413/21,
6402/21, 6403/21, 6404/21, 6405/21, 6406/21, 6407/21,
6408/21, 6409/21, 6411/21, 6396/21, 6395/21, 6414/21 i
6410/21, DS núm. 31, pàg. 260.

Adopció d’acord sobre la celebració d’una sessió
extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12
diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 6777/21, amb l’ordre del dia següent:
Compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, per
tal d’informar sobre la situació de saturació i manca de
personal sanitaris a l’Hospital de Son Espases i altres centres
sanitari de les Illes Balears, RGE núm. 6775/21, de 3 diputades
membres de la Comissió de Salut, adscrites al Grup
Parlamentari Popular, DS núm. 32, pàg. 264.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Convocatòries de sessions extraordinàries 
Adopció d’acord sobre la celebració d’una sessió

extraordinària de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, amb l’ordre del dia següent:
compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat per tal d’informar sobre els informes tramesos
per l’Advocacia de la comunitat autònoma al Tribunal Suprem
en relació amb la resolució que deixa sense efecte diverses
mesures restrictives imposades en aquesta comunitat autònoma,
segons el document RGE núm. 5825/21, de 3 diputats membres
de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, adscrits
al Grup Parlamentari Popular, DS núm. 29, pàg. 242-243 i 246.

Adopció d’acord sobre la celebració de les sessions
extraordinàries necessàries en un període extraordinari fins al
proper dia 23 de juliol del 2021, per tal de procedir a la
constitució de la ponència, elaboració de l’informe i aprovació
del dictamen, si n’és el cas, del Projecte de llei RGE núm.
3970/21, del Decret Llei 2/2021, de 12 d’abril, de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els
projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc
del Pla de recuperació, transformació i resiliència (escrit RGE
núm. 6002/21, presentat per 13 diputats de la cambra, adscrits
als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt), DS núm.
30, pàg. 252 i 255-256.

Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària
extraordinària sol·licitada per 12 diputats adscrits als Grups
Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l’escrit RGE
núm. 6416/21, amb l’ordre del dia següent: Preguntes orals
RGE núm. 6412/21, 6397/21, 6400/21, 6401/21, 6413/21,
6402/21, 6403/21, 6404/21, 6405/21, 6406/21, 6407/21,
6408/21, 6409/21, 6411/21, 6396/21, 6395/21, 6414/21 i
6410/21, DS núm. 31, pàg. 261.

DALMAU I DE MATA, JULI (Grup Parlamentari
Socialista)

Convocatòries de sessions extraordinàries 
Adopció d’acord sobre la celebració d’una sessió

extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12
diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 6777/21, amb l’ordre del dia següent:
Compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, per
tal d’informar sobre la situació de saturació i manca de
personal sanitari a l’Hospital de Son Espases i altres centres
sanitaris de les Illes Balears, RGE núm. 6775/21, de 3
diputades membres de la Comissió de Salut, adscrites al Grup
Parlamentari Popular, DS núm. 32, pàg. 266.

GUASP I BARRERO, PATRICIA (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Convocatòries de sessions extraordinàries 
Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària

extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits
al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
25/21, amb l’ordre del dia següent: compareixença urgent de la
presidenta del Govern de les Illes Balears davant el Ple per tal
d'informar sobre la situació de la pandèmia de la COVID-19 a
les Illes Balears, l'avaluació de la campanya de vacunació i els
efectes de les mesures del Govern sobre el teixit econòmic de
les Illes Balears (RGE núm. 24/21), DS núm. 28, pàg. 236.

PONS I SALOM, CATALINA (Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears)

Convocatòries de sessions extraordinàries 
Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària

extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits
al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
25/21, amb l’ordre del dia següent: compareixença urgent de la
presidenta del Govern de les Illes Balears davant el Ple per tal
d'informar sobre la situació de la pandèmia de la COVID-19 a
les Illes Balears, l'avaluació de la campanya de vacunació i els
efectes de les mesures del Govern sobre el teixit econòmic de
les Illes Balears (RGE núm. 24/21), DS núm. 28, pàg. 237.

Adopció d’acord sobre la celebració d’una sessió
extraordinària de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, amb l’ordre del dia següent:
compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat per tal d’informar sobre els informes tramesos
per l’Advocacia de la comunitat autònoma al Tribunal Suprem
en relació amb la resolució que deixa sense efecte diverses
mesures restrictives imposades en aquesta comunitat autònoma,
segons el document RGE núm. 5825/21, de 3 diputats membres
de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, adscrits
al Grup Parlamentari Popular, DS núm. 29, pàg. 247.

Adopció d’acord sobre la celebració de les sessions
extraordinàries necessàries en un període extraordinari fins al
proper dia 23 de juliol del 2021, per tal de procedir a la
constitució de la ponència, elaboració de l’informe i aprovació
del dictamen, si n’és el cas, del Projecte de llei RGE núm.
3970/21, del Decret Llei 2/2021, de 12 d’abril, de mesures
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extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els
projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc
del Pla de recuperació, transformació i resiliència (escrit RGE
núm. 6002/21, presentat per 13 diputats de la cambra, adscrits
als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt), DS núm.
30, pàg. 251 i 253.

Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària
extraordinària sol·licitada per 12 diputats adscrits als Grups
Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l’escrit RGE
núm. 6416/21, amb l’ordre del dia següent: Preguntes orals
RGE núm. 6412/21, 6397/21, 6400/21, 6401/21, 6413/21,
6402/21, 6403/21, 6404/21, 6405/21, 6406/21, 6407/21,
6408/21, 6409/21, 6411/21, 6396/21, 6395/21, 6414/21 i
6410/21, DS núm. 31, pàg. 260.

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

Convocatòries de sessions extraordinàries
Adopció d’acord sobre la celebració de les sessions

extraordinàries necessàries en un període extraordinari fins al
proper dia 23 de juliol del 2021, per tal de procedir a la
constitució de la ponència, elaboració de l’informe i aprovació
del dictamen, si n’és el cas, del Projecte de llei RGE núm.
3970/21, del Decret Llei 2/2021, de 12 d’abril, de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els
projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc
del Pla de recuperació, transformació i resiliència (escrit RGE
núm. 6002/21, presentat per 13 diputats de la cambra, adscrits
als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt), DS núm.
30, pàg. 250 i 253.

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

Convocatòries de sessions extraordinàries 
Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària

extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits
al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
25/21, amb l’ordre del dia següent: compareixença urgent de la
presidenta del Govern de les Illes Balears davant el Ple per tal
d'informar sobre la situació de la pandèmia de la COVID-19 a
les Illes Balears, l'avaluació de la campanya de vacunació i els
efectes de les mesures del Govern sobre el teixit econòmic de
les Illes Balears (RGE núm. 24/21), DS núm. 28, pàg. 237.

Adopció d’acord sobre la celebració d’una sessió
extraordinària de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, amb l’ordre del dia següent:
compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat per tal d’informar sobre els informes tramesos
per l’Advocacia de la comunitat autònoma al Tribunal Suprem
en relació amb la resolució que deixa sense efecte diverses
mesures restrictives imposades en aquesta comunitat autònoma,
segons el document RGE núm. 5825/21, de 3 diputats membres
de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, adscrits
al Grup Parlamentari Popular, DS núm. 29, pàg. 241 i 244-245.

Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària
extraordinària sol·licitada per 12 diputats adscrits als Grups
Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l’escrit RGE
núm. 6416/21, amb l’ordre del dia següent: Preguntes orals
RGE núm. 6412/21, 6397/21, 6400/21, 6401/21, 6413/21,
6402/21, 6403/21, 6404/21, 6405/21, 6406/21, 6407/21,
6408/21, 6409/21, 6411/21, 6396/21, 6395/21, 6414/21 i
6410/21, DS núm. 31, pàg. 260.

Adopció d’acord sobre la celebració d’una sessió
extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12
diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 6777/21, amb l’ordre del dia següent:
Compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, per
tal d’informar sobre la situació de saturació i manca de
personal sanitari a l’Hospital de Son Espases i altres centres
sanitaris de les Illes Balears, RGE núm. 6775/21, de 3
diputades membres de la Comissió de Salut, adscrites al Grup
Parlamentari Popular, DS núm. 32, pàg. 265.

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

Convocatòries de sessions extraordinàries 
Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària

extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits
al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
25/21, amb l’ordre del dia següent: compareixença urgent de la
presidenta del Govern de les Illes Balears davant el Ple per tal
d'informar sobre la situació de la pandèmia de la COVID-19 a
les Illes Balears, l'avaluació de la campanya de vacunació i els
efectes de les mesures del Govern sobre el teixit econòmic de
les Illes Balears (RGE núm. 24/21), DS núm. 28, pàg. 236.

Adopció d’acord sobre la celebració d’una sessió
extraordinària de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, amb l’ordre del dia següent:
compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat per tal d’informar sobre els informes tramesos
per l’Advocacia de la comunitat autònoma al Tribunal Suprem
en relació amb la resolució que deixa sense efecte diverses
mesures restrictives imposades en aquesta comunitat autònoma,
segons el document RGE núm. 5825/21, de 3 diputats membres
de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, adscrits
al Grup Parlamentari Popular, DS núm. 29, pàg. 241-242 i 245.

Adopció d’acord sobre la celebració de les sessions
extraordinàries necessàries en un període extraordinari fins al
proper dia 23 de juliol del 2021, per tal de procedir a la
constitució de la ponència, elaboració de l’informe i aprovació
del dictamen, si n’és el cas, del Projecte de llei RGE núm.
3970/21, del Decret Llei 2/2021, de 12 d’abril, de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els
projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc
del Pla de recuperació, transformació i resiliència (escrit RGE
núm. 6002/21, presentat per 13 diputats de la cambra, adscrits
als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt), DS núm.
30, pàg. 251 i 254-255.

Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària
extraordinària sol·licitada per 12 diputats adscrits als Grups
Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El
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Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l’escrit RGE
núm. 6416/21, amb l’ordre del dia següent: Preguntes orals
RGE núm. 6412/21, 6397/21, 6400/21, 6401/21, 6413/21,
6402/21, 6403/21, 6404/21, 6405/21, 6406/21, 6407/21,
6408/21, 6409/21, 6411/21, 6396/21, 6395/21, 6414/21 i
6410/21, DS núm. 31, pàg. 260.

Adopció d’acord sobre la celebració d’una sessió
extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12
diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 6777/21, amb l’ordre del dia següent:
Compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, per
tal d’informar sobre la situació de saturació i manca de
personal sanitari a l’Hospital de Son Espases i altres centres
sanitaris de les Illes Balears, RGE núm. 6775/21, de 3
diputades membres de la Comissió de Salut, adscrites al Grup
Parlamentari Popular, DS núm. 32, pàg. 265.

SUREDA I MARTÍ (Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears)

Convocatòries de sessions extraordinàries
Adopció d’acord sobre la celebració d’una sessió

extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12
diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 6777/21, amb l’ordre del dia següent:
Compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, per
tal d’informar sobre la situació de saturació i manca de
personal sanitari a l’Hospital de Son Espases i altres centres
sanitaris de les Illes Balears, RGE núm. 6775/21, de 3
diputades membres de la Comissió de Salut, adscrites al Grup
Parlamentari Popular, DS núm. 32, pàg. 265.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Convocatòries de sessions extraordinàries 
Adopció d’acord sobre la celebració de les sessions

extraordinàries necessàries en un període extraordinari fins al
proper dia 23 de juliol del 2021, per tal de procedir a la
constitució de la ponència, elaboració de l’informe i aprovació
del dictamen, si n’és el cas, del Projecte de llei RGE núm.
3970/21, del Decret Llei 2/2021, de 12 d’abril, de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els
projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc
del Pla de recuperació, transformació i resiliència (escrit RGE
núm. 6002/21, presentat per 13 diputats de la cambra, adscrits
als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt), DS núm.
30, pàg. 251 i 254.

Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària
extraordinària sol·licitada per 12 diputats adscrits als Grups
Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l’escrit RGE
núm. 6416/21, amb l’ordre del dia següent: Preguntes orals
RGE núm. 6412/21, 6397/21, 6400/21, 6401/21, 6413/21,
6402/21, 6403/21, 6404/21, 6405/21, 6406/21, 6407/21,
6408/21, 6409/21, 6411/21, 6396/21, 6395/21, 6414/21 i
6410/21, DS núm. 31, pàg. 260.

TEMÀTIC

- C -

Centres sanitaris, saturació
DS núm. 32, pàg. 265.

- F -

Fons europeus
DS núm. 30, pàg. 250.

- M -

Mesures restrictives
DS núm. 29, pàg. 240.

- P -

Pandèmia de la COVID-19
DS núm. 28, pàg. 236.

Pla de recuperació, transformació i resiliència
DS núm. 30, pàg. 250.
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