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SESSIÓ CONSTITUTIVA

Elecció de la Mesa del Parlament.
DS núm. 1, pàg. 2.

Jurament o promesa dels diputats i les diputades.
DS núm. 1, pàg. 8.

DEBAT D’INVESTIDURA

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 16.

SESSIÓ SOLEMNE D’OBERTURA DE
LEGISLATURA

Jurament o promesa de nous diputats o diputades.
DS núm. 3, pàg. 92.

Intervenció del Sr. President del Parlament de les Illes
Balears.
DS núm. 3, pàg. 93.

Ratificació dels candidats i/o candidates a senadors i/o
senadores que han de representar la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
DS núm. 3, pàg. 94.

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.
DS núm. 14, pàg. 730.
DS núm. 18, pàg. 950.

DECRETS LLEI

2/2019, de 4 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes
puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel
concurs de creditors de l’agència de viatges majorista
Thomas Cook sobre l’economia de les Illes Balears.
DS núm. 10, pàg. 513.

INTERPEL·LACIONS

RGE núm. 3244/19, relativa a política general del Govern
en matèria de transport marítim.
DS núm. 7, pàg. 305.

RGE núm. 3358/19, relativa a política del Govern de les
Illes Balears en relació amb l’augment i el nomenament
d’alts càrrecs i personal eventual.
DS núm. 4, pàg. 124.

RGE núm. 3381/19, relativa a política educativa del Govern
de les Illes Balears per donar compliment als drets
reconeguts a l’article 27 de la Constitució Espanyola.
DS núm. 6, pàg. 236.

RGE núm. 4025/19, relativa a política general del Govern
en matèria d’hisenda.
DS núm. 5, pàg. 164.

RGE núm. 4066/19, relativa a política del Govern en relació
amb l’inici del curs escolar.
DS núm. 10, pàg. 498.

RGE núm. 4067/19, relativa a política general del Govern
en relació amb la futura llei educativa.
DS núm. 11, pàg. 553.

RGE núm. 4068/19, relativa a política general del Govern
en relació amb la cultura.
DS núm. 12, pàg. 618.

RGE núm. 4069/19, relativa a política general del Govern
en relació amb les infraestructures educatives i eliminació
de barracons.
DS núm. 16, pàg. 864.

RGE núm. 4210/19, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears sobre la defensa del règim
constitucional.
DS núm. 14, pàg. 725.

RGE núm. 4625/19, relativa a política general en matèria
d’emergències.
DS núm. 8, pàg. 362.

RGE núm. 5605/19, relativa a connectivitat aèria i
marítima.
DS núm. 15, pàg. 796.

RGE núm. 6001/19, relativa a política turística del Govern.
DS núm. 9, pàg. 444.

RGE núm. 7683/19, relativa a política general del Govern
en matèria de funció pública.
DS núm. 13, pàg. 677.

RGE núm. 10279/19, relativa a política general del Govern
en matèria d’oposicions i accés a la funció pública.
DS núm. 17, pàg. 923.

MOCIONS

RGE núm. 5124/19, relativa a política de nomenament i
sobredimensió d’alts càrrecs i càrrecs de confiança per part
del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 6, pàg. 241.

RGE núm. 5710/19, relativa a política general del Govern
en matèria d’hisenda.
DS núm. 7, pàg. 311.
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RGE núm. 6266/19, relativa a política educativa.
DS núm. 8, pàg. 368.

RGE núm. 6457/19, relativa a política general del Govern
en matèria de transport marítim.
DS núm. 9, pàg. 449.

RGE núm. 6768/19, relativa a política general en matèria
d’emergències.
DS núm. 10, pàg. 504.

RGE núm. 7334/19, relativa a política turística del Govern.
DS núm. 11, pàg. 559.

RGE núm. 7487/19, relativa a política general del Govern
en relació amb l’inici del curs escolar.
DS núm. 12, pàg. 624.

RGE núm. 8276/19, relativa a política general del Govern
en relació amb la cultura.
DS núm. 15, pàg. 801.

RGE núm. 8453/19, relativa a política general del Govern
en matèria de funció pública.
DS núm. 15, pàg. 809.

RGE núm. 9229/19, relativa a defensa del règim
constitucional.
DS núm. 16, pàg. 870.

PREGUNTES

RGE núm. 4079/19, relativa a retallades i ajusts
pressupostaris del Govern de les Illes Balears per a
l’exercici 2019.
DS núm. 4, pàg. 101.

RGE núm. 4581/19, relativa a pressuposts que dedica el
Govern de les Illes Balears a cultura.
DS núm. 4, pàg. 102.

RGE núm. 4582/19, relativa a política d’immigració.
DS núm. 4, pàg. 121.

RGE núm. 4622/19, relativa a actuacions previstes davant
l’incompliment de la instal·lació dels generadors elèctrics a
Menorca.
DS núm. 4, pàg. 103.

RGE núm. 4623/19, relativa a explicar al Sr. Pedro Sánchez
com fer un govern de coalició.
DS núm. 4, pàg. 118.

RGE núm. 4630/19, relativa a valoracions de discapacitats
a Menorca.
DS núm. 4, pàg. 117.

RGE núm. 4631/19, relativa a actuacions en relació amb els
descarts de tonyina vermella.
DS núm. 4, pàg. 105.

RGE núm. 4632/19, relativa a projecte pilot de recàrrega de
l’aqüífer d’Es Migjorn.
DS núm. 4, pàg. 106.

RGE núm. 4633/19, relativa a relacions mantingudes amb
els ministeris de Foment i de Defensa en relació amb els
terrenys de Son Busquets.
DS núm. 4, pàg. 107.

RGE núm. 4634/19, relativa a retallades en matèria
d’educació.
DS núm. 4, pàg. 108.

RGE núm. 4635/19, relativa a retallades en matèria de
salut.
DS núm. 4, pàg. 113.

RGE núm. 4636/19, relativa a retallades en matèria de
serveis socials.
DS núm. 4, pàg. 115.

RGE núm. 4637/19, relativa a herència rebuda en matèria
econòmica.
DS núm. 4, pàg. 110.

RGE núm. 4638/19, relativa a situació de les Illes Balears en
el context actual.
DS núm. 4, pàg. 122.

RGE núm. 4639/19, relativa a auditoria de les entitats
subvencionades.
DS núm. 4, pàg. 116.

RGE núm. 4721/19, relativa a deficient servei hospitalari
d’urgències disponible a l’Hospital de Can Misses.
DS núm. 4, pàg. 111.

RGE núm. 4722/19, relativa a aposta pels centres
comercials a cel obert per dinamitzar el petit i mitjà
comerç.
DS núm. 4, pàg. 112.

RGE núm. 4723/19, relativa a mesures d’eficiència per fer
front al forat de més de 500 milions d’euros dels
pressuposts.
DS núm. 4, pàg. 120.

RGE núm. 4938/19, relativa a conducció del gas a Menorca.
DS núm. 5, pàg. 141.

RGE núm. 4939/19, relativa a barracons en els centres
escolars.
DS núm. 5, pàg. 158.

RGE núm. 4999/19, relativa a valoració de l'augment dels
intents de suïcidi entre els joves a les Illes Balears.
DS núm. 5, pàg. 142.

RGE núm. 5000/19, relativa a impuls d’un gran pacte social
i empresarial a les Illes Balears.
DS núm. 5, pàg. 160.
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RGE núm. 5001/19, relativa a inici del curs escolar.
DS núm. 5, pàg. 161.

RGE núm. 5002/19, relativa a terminis del Pla de salut
mental de Menorca.
DS núm. 5, pàg. 150.

RGE núm. 5003/19, relativa a situació de la tramitació del
Decret de regulació del transport marítim entre illes.
DS núm. 5, pàg. 157.

RGE núm. 5004/19, relativa a política de reducció
d'atracades.
DS núm. 5, pàg. 144.

RGE núm. 5005/19, relativa a beneficis fiscals a joves
emprenedors i autònoms.
DS núm. 5, pàg. 156.

RGE núm. 5017/19, relativa a atenció educativa als infants
amb necessitats especials.
DS núm. 5, pàg. 151.

RGE núm. 5018/19, relativa a dades sobre atur a les Illes
Balears.
DS núm. 5, pàg. 145.

RGE núm. 5019/19, relativa a disposició addicional quarta
de la Llei 8/2012.
DS núm. 5, pàg. 152.

RGE núm. 5020/19, relativa a projecte de centre integrat de
formació professional d'hoteleria i turisme de Ciutadella.
DS núm. 5, pàg. 155.

RGE núm. 5021/19, relativa a pagament de les sol·licituds
de subvenció a la rehabilitació d'edificis i habitatges,
millora de la seguretat i l'accessibilitat.
DS núm. 5, pàg. 146.

RGE núm. 5022/19, relativa a reunió a Formentera amb el
president de la Comunitat Valenciana, Sr. Ximo Puig.
DS núm. 5, pàg. 147.

RGE núm. 5023/19, relativa a atenció de l'IBAVI a les
oficines de Maó i Inca en el mes d'agost.
DS núm. 5, pàg. 148.

RGE núm. 5024/19, relativa a destinació de la recaptació
del cànon de sanejament d'aigües.
DS núm. 5, pàg. 154.

RGE núm. 5025/19, relativa a actitud del Govern del Sr.
Pedro Sánchez en relació amb l'activitat legislativa de les
Illes Balears.
DS núm. 5, pàg. 163.

RGE núm. 5200/19, relativa a agressions dels treballadors
del sector sanitari.
DS núm. 6, pàg. 219.

RGE núm. 5202/19, relativa a valoració de les dades de
criminalitat a Balears.
DS núm. 6, pàg. 235.
DS núm. 7, pàg. 295.

RGE núm. 5342/19, relativa a actuacions previstes respecte
de les dades de contaminació per diòxid de nitrogen al Port
de La Savina.
DS núm. 6, pàg. 220.

RGE núm. 5346/19, relativa a mesures per protegir els
drets lingüístics de la ciutadania.
DS núm. 6, pàg. 235.
DS núm. 7, pàg. 296.

RGE núm. 5347/19, relativa a imposts.
DS núm. 6, pàg. 221.

RGE núm. 5349/19, relativa a possibilitat d'extracció de
recursos de la pedrera d'Establiments.
DS núm. 6, pàg. 222.

RGE núm. 5350/19, relativa a aprovació d'uns nous
pressuposts generals de l'Estat.
DS núm. 6, pàg. 235.
DS núm. 7, pàg. 297.

RGE núm. 5351/19, relativa a servei de transport escolar.
DS núm. 6, pàg. 232.

RGE núm. 5352/19, relativa a supressió del suport oficial a
la Fira Nupcial.
DS núm. 6, pàg. 225.

RGE núm. 5353/19, relativa a construcció d'un geriàtric a
Es Castell.
DS núm. 6, pàg. 226.

RGE núm. 5354/19, relativa a informe del Defensor del
Poble sobre els centres d'internament per a menors
infractors.
DS núm. 6, pàg. 233.

RGE núm. 5355/19, relativa a pagament de les ajudes que
gestiona el Govern de les Illes Balears als pagesos i
ramaders de les Illes Balears.
DS núm. 6, pàg. 234.

RGE núm. 5356/19, relativa a desenvolupament
d'infraestructures educatives a Santa Eulària des Riu.
DS núm. 6, pàg. 228.

RGE núm. 5358/19, relativa a ocupació maritimoterrestre
d'ús d'embarcadors i àrees de fondeig que afecten la zona
de Tagomago.
DS núm. 6, pàg. 229.

RGE núm. 5359/19, relativa a transport escolar a Eivissa.
DS núm. 6, pàg. 230.
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RGE núm. 5719/19, relativa a declaracions del ministre
José Luís Ábalos en relació amb el control als beneficiaris
del descompte per a residents a les Illes Balears.
DS núm. 6, pàg. 224.

RGE núm. 5720/19, relativa a convocatòria de noves
eleccions generals.
DS núm. 6, pàg. 236.
DS núm. 7, pàg. 300.

RGE núm. 5721/19, relativa a la fallida de Thomas Cook.
DS núm. 6, pàg. 236.
DS núm. 7, pàg. 298.

RGE núm. 5980/19, relativa a convocatòria de la primera
reunió de la Conferència de Presidents del mandat.
DS núm. 7, pàg. 281.

RGE núm. 5981/19, relativa a cessament d’activitat del
majorista de viatges Thomas Cook.
DS núm. 7, pàg. 293.

RGE núm. 5982/19, relativa a accions del Govern per donar
resposta a les necessitats i reivindicacions dels galeristes de
les Balears.
DS núm. 7, pàg. 278.

RGE núm. 5983/19, relativa a valoració de les actuacions
dutes a terme pel Govern en matèria de neteja i
manteniment dels torrents a les Illes Balears.
DS núm. 7, pàg. 301.

RGE núm. 5984/19, relativa a actuacions per fomentar la
convivència intercultural i de gestió de la diversitat.
DS núm. 7, pàg. 282.

RGE núm. 5988/19, relativa a modificació de les bases de la
convocatòria per al lloc de director gerent de l’Institut
d’Indústries Culturals per eliminar el requisit del català.
DS núm. 7, pàg. 283.

RGE núm. 5990/19, relativa a política de nomenaments en
cultura.
DS núm. 7, pàg. 291.

RGE núm. 5991/19, relativa a grau d’execució dels
projectes a càrrec de la recaptació de l’ecotaxa.
DS núm. 7, pàg. 284.

RGE núm. 5992/19, relativa a absentisme laboral a les Illes
Balears.
DS núm. 7, pàg. 286.

RGE núm. 5993/19, relativa a cost de l’entrevista a la
presidenta del Govern al diari britànic The Guardian.
DS núm. 7, pàg. 287.

RGE núm. 5994/19, relativa a retard en la gasificació de
Menorca.
DS núm. 7, pàg. 292.

RGE núm. 5995/19, relativa a compliment del Pla
hidrològic.
DS núm. 7, pàg. 277.

RGE núm. 5996/19, relativa a depuradora de Portinatx.
DS núm. 7, pàg. 288.

RGE núm. 5998/19, relativa a model turístic.
DS núm. 7, pàg. 304.

RGE núm. 5999/19, relativa a memòria històrica.
DS núm. 7, pàg. 302.

RGE núm. 6000/19, relativa a targetes sanitàries.
DS núm. 7, pàg. 279.

RGE núm. 6277/19, relativa a preu de l’habitatge a les Illes
Balears.
DS núm. 7, pàg. 289.

RGE núm. 6352/19, relativa a convocatòria d’ajuts a les
escoles municipals de música.
DS núm. 8, pàg. 353.

RGE núm. 6353/19, relativa a aqüífers a Menorca.
DS núm. 8, pàg. 341.

RGE núm. 6354/19, relativa a fugida de promotors a causa
del col·lapse en la tramitació dels permisos.
DS núm. 8, pàg. 355.

RGE núm. 6355/19, relativa a canvis en l’impost de turisme
sostenible.
DS núm. 8, pàg. 342.

RGE núm. 6357/19, relativa a suport a presumptes delictes
de terrorisme.
DS núm. 8, pàg. 357.

RGE núm. 6358/19, relativa a ensenyament de la religió
islàmica.
DS núm. 8, pàg. 344.

RGE núm. 6361/19, relativa a preus dels menús escolars a
les Illes Balears.
DS núm. 8, pàg. 350.

RGE núm. 6362/19, relativa a retard en el pagament de les
ajudes del Govern central als municipis del Llevant de
Mallorca afectats per les inundacions del passat mes
d’octubre de l’any 2018.
DS núm. 8, pàg. 345.

RGE núm. 6363/19, relativa a evolució de funcionaris i
treballadors públics.
DS núm. 8, pàg. 339.

RGE núm. 6364/19, relativa a comissió de seguiment del Pla
de barques d’arrossegament alacantines a Eivissa i
Formentera.
DS núm. 8, pàg. 358.
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RGE núm. 6366/19, relativa a necessitat de reforçar el
subministrament d’energia elèctrica a Menorca.
DS núm. 8, pàg. 352.

RGE núm. 6367/19, relativa a programa de cribratge de
càncer de còlon.
DS núm. 8, pàg. 348.

RGE núm. 6368/19, relativa a eliminació de les cèdules
d’habitabilitat.
DS núm. 8, pàg. 340.

RGE núm. 6369/19, relativa a funcionament de la Llei
agrària.
DS núm. 8, pàg. 359.

RGE núm. 6389/19, relativa a finançament de la Universitat
de les Illes Balears.
DS núm. 8, pàg. 349.

RGE núm. 6471/19, relativa a congruència de la condonació
anunciada de l’ITS amb la finalitat de l’import.
DS núm. 8, pàg. 354.

RGE núm. 6472/19, relativa a increment del 25% dels
aranzels als productes alimentaris per part del govern dels
Estats Units.
DS núm. 8, pàg. 360.

RGE núm. 6477/19, relativa al retorn de l'ecotaxa als
establiments turístics afectats per la fallida de l'operador
Thomas Cook.
DS núm. 8, pàg. 346.

RGE núm. 6546/19, relativa a situació dels efectius de
transport aeri i sanitari dels quals n’és responsable el
Govern.
DS núm. 9, pàg. 426.

RGE núm. 6655/19, relativa a desenvolupament del
Projecte de llei de consells insulars.
DS núm. 9, pàg. 437.

RGE núm. 6656/19, relativa a mesures de la qualitat de
l’aire de Maó.
DS núm. 9, pàg. 422.

RGE núm. 6661/19, relativa a reconsideració d’alguna de
les mesures anunciades per fer front a la fallida de Thomas
Cook.
DS núm. 9, pàg. 438.

RGE núm. 6662/19, relativa a decisió sobre la possible
internalització dels serveis informatius d’IB3.
DS núm. 9, pàg. 424.

RGE núm. 6663/19, relativa a pagaments als proveïdors de
l’administració.
DS núm. 9, pàg. 441.

RGE núm. 6664/19, relativa a recursos destinats pel Govern
al sistema de fitxatge de jornada laboral dels docents.

DS núm. 9, pàg. 433.

RGE núm. 6666/19, relativa a plans formatius per als
bombers.
DS núm. 9, pàg. 429.

RGE núm. 6667/19, relativa a transport sanitari.
DS núm. 9, pàg. 428.

RGE núm. 6669/19, relativa a subvencions del sector agrari
pendents de pagament de l’anterior legislatura.
DS núm. 9, pàg. 420.

RGE núm. 6670/19, relativa a modificació de la Llei
d’habitatge per facilitar la construcció d’habitatges de
protecció oficial.
DS núm. 9, pàg. 421.

RGE núm. 6671/19, relativa a Pla econòmic financer.
DS núm. 9, pàg. 430.

RGE núm. 6672/19, relativa a mesures consensuades per
pal·liar la fallida de Thomas Cook.
DS núm. 9, pàg. 442.

RGE núm. 6676/19, relativa a política d’immigració.
DS núm. 9, pàg. 440.

RGE núm. 6677/19, relativa a situació dels interins a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 9, pàg. 425.

RGE núm. 6851/19, relativa a valoració del Govern de les
Illes Balears de la cremada de la bandera espanyola a un
esdeveniment que comptava amb una subvenció del
Govern.
DS núm. 9, pàg. 434.

RGE núm. 6863/19, relativa a regulació del turisme de
creuers.
DS núm. 9, pàg. 432.

RGE núm. 6864/19, relativa a retorn de la subvenció al
concert MUR de Felanitx.
DS núm. 9, pàg. 436.

RGE núm. 6896/19, relativa a seguretat aèria dels trasllats
sanitaris.
DS núm. 10, pàg. 492.

RGE núm. 6901/19, relativa a adequació de la Llei de
memòria i reconeixements democràtics de les Illes Balears.
DS núm. 10, pàg. 478.

RGE núm. 6902/19, relativa a creixement a les Illes Balears
per a 2020.
DS núm. 10, pàg. 489.

RGE núm. 6903/19, relativa a finançament de la planta de
Ca Na Putxa a Eivissa.
DS núm. 10, pàg. 479.
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RGE núm. 6904/19, relativa a concurs de concessió de
transport públic d’autobusos a Mallorca.
DS núm. 10, pàg. 484.

RGE núm. 6905/19, relativa a actuacions del Govern de les
Illes Balears contra la plaga de la processionària que afecta
els pinars de Menorca.
DS núm. 10, pàg. 491.

RGE núm. 6906/19, relativa a audiències de la ràdio i
televisió públiques.
DS núm. 10, pàg. 481.

RGE núm. 6907/19, relativa a destinació de la caserna
Comte Cifuentes a Menorca.
DS núm. 10, pàg. 485.

RGE núm. 6908/19, relativa a impuls de les exportacions
dels productes de les diferents denominacions d’origen.
DS núm. 10, pàg. 482.

RGE núm. 6909/19, relativa a vessament d’aigües fecals a
la Badia de Palma i al Port d’Eivissa.
DS núm. 10, pàg. 487.

RGE núm. 6910/19, relativa a pagament del deute a la
nostra comunitat autònoma.
DS núm. 10, pàg. 496.

RGE núm. 6912/19, relativa a cobrament per part del
Govern de les Illes Balears de 177 milions d’euros pendents.
DS núm. 10, pàg. 483.

RGE núm. 6913/19, relativa a Escola d’Arts d’Eivissa.
DS núm. 10, pàg. 477.

RGE núm. 6914/19, relativa a mesures del Govern de les
Illes Balears per lluitar contra l’exclusió social.
DS núm. 10, pàg. 492.

RGE núm. 6915/19, relativa a mesures contra l’escletxa
salarial i la precarietat laboral femenina.
DS núm. 10, pàg. 488.

RGE núm. 6917/19, relativa a llista d’espera per a l’accés
als habitatges de protecció oficial a les Illes Balears.
DS núm. 10, pàg. 495.

RGE núm. 7337/19, relativa a pacte de govern.
DS núm. 10, pàg. 494.

RGE núm. 7338/19, relativa a facilitar un acord que
afavoreixi la recapitalització de Quesería Menorquina.
DS núm. 10, pàg. 491.

RGE núm. 7397/19, relativa a manifestacions del senador
autonòmic.
DS núm. 11, pàg. 550.

RGE núm. 7399/19, relativa a seguretat aèria dels trasllats
sanitaris.
DS núm. 11, pàg. 546.

RGE núm. 7400/19, relativa a treballs per proposar un
model de policia autonòmica.
DS núm. 11, pàg. 545.

RGE núm. 7401/19, relativa a millores a les depuradores.
DS núm. 11, pàg. 531.

RGE núm. 7416/19, relativa a estudi de viabilitat de creació
d’un cos integral d’actuació en cas de qualsevol tipus
d’emergència per fenòmens naturals adversos.
DS núm. 11, pàg. 549.

RGE núm. 7417/19, relativa al programa British al CEIP
Sa Graduada de Maó.
DS núm. 11, pàg. 536.

RGE núm. 7418/19, relativa a tractaments per a la fibrosi
quística als pacients de les Illes Balears.
DS núm. 11, pàg. 532.

RGE núm. 7419/19, relativa a política industrial del
Govern.
DS núm. 11, pàg. 542.

RGE núm. 7420/19, relativa a sistema de detecció
d’emissions contaminants als ports de les Illes Balears.
DS núm. 11, pàg. 533.

RGE núm. 7421/19, relativa a augment del personal de
psiquiatria.
DS núm. 11, pàg. 537.

RGE núm. 7422/19, relativa a actuacions del Govern de les
Illes Balears contra la plaga de processionària que afecta
els pinars de Menorca.
DS núm. 11, pàg. 544.

RGE núm. 7423/19, relativa a investigació de la Unió
Europea sobre la declaració de noves ZEPA.
DS núm. 11, pàg. 538.
DS núm. 12, pàg. 597.

RGE núm. 7424/19, relativa a solució al problema de les
pluvials d’Alaior.
DS núm. 11, pàg. 538.

RGE núm. 7425/19, relativa a situació de discriminació que
pateixen els jubilats en relació amb els viatges de
l’IMSERSO.
DS núm. 11, pàg. 539.

RGE núm. 7427/19, relativa a posició real del Govern en
relació amb els esdeveniments que s’estan produint a
Catalunya.
DS núm. 11, pàg. 552.

RGE núm. 7428/19, relativa a pujada d’imposts per a
l’exercici 2020.
DS núm. 11, pàg. 534.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-010.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-010.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-010.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-010.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-010.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-010.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-010.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-010.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-010.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-010.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-010.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-010.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-010.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-010.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-012.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=6


8 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2019

RGE núm. 7497/19, relativa a postura que va adoptar la
Sra. Armengol davant la firma de la declaració de la Llotja
de Mar pels seus socis en el Govern.
DS núm. 11, pàg. 548.

RGE núm. 7504/19, relativa a dades de l’EPA.
DS núm. 11, pàg. 541.

RGE núm. 7568/19, relativa a Govern de les Illes Balears.
DS núm. 12, pàg. 618.
DS núm. 13, pàg. 673.

RGE núm. 7569/19, relativa a cossos i forces de l’Estat.
DS núm. 12, pàg. 603.

RGE núm. 7627/19, relativa a derivació de pacients al
Decret de garantia de demora.
DS núm. 12, pàg. 602.

RGE núm. 7628/19, relativa a ajust dels projectes a
finançar amb l’ITS del 2019 als objectius que estableix la
llei.
DS núm. 12, pàg. 614.

RGE núm. 7629/19, relativa a incorporació de l’impost de
turisme sostenible a despesa corrent al pròxim pressupost.
DS núm. 12, pàg. 616.

RGE núm. 7630/19, relativa a impuls de mesures per
potenciar el comerç.
DS núm. 12, pàg. 604.

RGE núm. 7631/19, relativa a desviacions pressupostàries
en els projectes de l’ITS.
DS núm. 12, pàg. 617.

RGE núm. 7633/19, relativa a utilització de l’ecotaxa per
compensar les retallades en els comptes del Govern.
DS núm. 12, pàg. 611.

RGE núm. 7634/19, relativa a pla plurianual per a la pesca
demersal de la Mediterrània Occidental.
DS núm. 12, pàg. 607.
DS núm. 13, pàg. 653.

RGE núm. 7635/19, relativa a desdotar places de
funcionaris no cobertes.
DS núm. 12, pàg. 598.

RGE núm. 7636/19, relativa a mesures de reforç davant una
possible interrupció del subministrament elèctric a
Menorca.
DS núm. 12, pàg. 613.

RGE núm. 7637/19, relativa a finançament de la totalitat de
les places de l’ampliació del geriàtric de Ferreries.
DS núm. 12, pàg. 607.

RGE núm. 7638/19, relativa a cobertura de les necessitats
de diàlisi peritoneal que hi ha a l’illa de Menorca.
DS núm. 12, pàg. 609.

RGE núm. 7639/19, relativa a inspeccions d’empreses
públiques i privades en matèria de transport ferroviari.
DS núm. 12, pàg. 599.

RGE núm. 7640/19, relativa a harmonització fiscal.
DS núm. 12, pàg. 610.

RGE núm. 7641/19, relativa a intrusisme en matèria de
transport a Eivissa.
DS núm. 12, pàg. 606.

RGE núm. 7642/19, relativa a estat de les negociacions
davant la Unió Europea que ha anunciat el Govern sobre la
instal·lació dels generadors a l’illa de Menorca.
DS núm. 12, pàg. 601.

RGE núm. 7643/19, relativa a quins acords i polítiques dels
acords de Bellver no podrà complir el Govern amb el
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a l’any 2020.
DS núm. 12, pàg. 618.
DS núm. 13, pàg. 672.

RGE núm. 7746/19, relativa a violència de gènere.
DS núm. 13, pàg. 655.

RGE núm. 7747/19, relativa a compra d’Air Europa.
DS núm. 13, pàg. 670.

RGE núm. 7784/19, relativa a partida consignada per
licitar les connexions marítimes de primera i darrera hora
entre Eivissa i Formentera.
DS núm. 13, pàg. 659.

RGE núm. 7794/19, relativa a gestions per garantir la
connectivitat.
DS núm. 13, pàg. 674.

RGE núm. 7795/19, relativa a atenció a les patologies duals
a Eivissa.
DS núm. 13, pàg. 654.

RGE núm. 7796/19, relativa a vacunació per al personal
sanitari del Servei Públic de Salut.
DS núm. 13, pàg. 659.

RGE núm. 7797/19, relativa a valoració dels resultats
electorals del 10N.
DS núm. 13, pàg. 676.

RGE núm. 7798/19, relativa a actuació del Govern davant
la compra d'Air Europa per part d'IAG.
DS núm. 13, pàg. 656.

RGE núm. 7800/19, relativa a programa d’acompanyament
escolar.
DS núm. 13, pàg. 668.

RGE núm. 7801/19, relativa a reserva marina d’interès
pesquer a la zona de ponent de Mallorca.
DS núm. 13, pàg. 660.
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RGE núm. 7803/19, relativa a rescat i pagament dels
sobrecosts de les dessaladores de Ciutadella i Santa Eulària.
DS núm. 13, pàg. 669.

RGE núm. 7804/19, relativa a finançament del metro fins al
Parc Bit amb recursos de l’ecotaxa.
DS núm. 13, pàg. 662.

RGE núm. 7805/19, relativa a tractament terciari de
l’EDAR de Maó-Es Castell.
DS núm. 13, pàg. 664.

RGE núm. 7806/19, relativa a connectivitat aèria.
DS núm. 13, pàg. 665.

RGE núm. 7807/19, relativa a dades d’atur.
DS núm. 13, pàg. 666.

RGE núm. 7808/19, relativa a previsió d'ingressos del
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2020.
DS núm. 13, pàg. 677.

RGE núm. 7835/19, relativa a pla de xoc per a Eivissa per
la fallida de Thomas Cook.
DS núm. 13, pàg. 658.

RGE núm. 8278/19, relativa a compliment dels acords
adoptats en el Consell de Govern del passat 24 de maig.
DS núm. 13, pàg. 661.

RGE núm. 8392/19, relativa a espai per a atenció a la salut
mental.
DS núm. 14, pàg. 702.

RGE núm. 8404/19, relativa a reclamació de la publicació
anual de les balances fiscals.
DS núm. 14, pàg. 703.

RGE núm. 8406/19, relativa a detecció i foment del talent a
les Illes Balears.
DS núm. 14, pàg. 716.

RGE núm. 8407/19, relativa a l’informe de la Sindicatura
de Comptes de l’exercici 2017 en relació amb l’ib-salut.
DS núm. 14, pàg. 706.

RGE núm. 8408/19, relativa a retallades a la partida
pressupostària del 2020 destinada a infraestructures
educatives.
DS núm. 14, pàg. 718.

RGE núm. 8410/19, relativa a tractament PrEP.
DS núm. 14, pàg. 704.

RGE núm. 8411/19, relativa a criminalització dels votants.
DS núm. 14, pàg. 722.

RGE núm. 8413/19, relativa a oportunitat de gastar 20
milions d’euros en el metro de Palma.
DS núm. 14, pàg. 719.

RGE núm. 8414/19, relativa a obres en els centres
educatius.
DS núm. 14, pàg. 713.

RGE núm. 8415/19, relativa a recursos suficients per fer
front als drets retributius dels interins reconeguts
recentment per sentència.
DS núm. 14, pàg. 701.

RGE núm. 8417/19, relativa a finalitats per als fons de
l’ecotaxa.
DS núm. 14, pàg. 710.

RGE núm. 8418/19, relativa a atenció a la diversitat.
DS núm. 14, pàg. 715.

RGE núm. 8419/19, relativa a nou centre d’educació
infantil i primària d’Es Mercadal.
DS núm. 14, pàg. 714.

RGE núm. 8420/19, relativa a suspensió de la prohibició del
diesel per al 2025 a les Illes Balears.
DS núm. 14, pàg. 711.

RGE núm. 8421/19, relativa a actuacions en relació amb la
planta de CEMEX de Lloseta.
DS núm. 14, pàg. 709.

RGE núm. 8422/19, relativa a aplicació del nou REB l’1 de
gener del 2020.
DS núm. 14, pàg. 723.

RGE núm. 8427/19, relativa a posició del Govern de les Illes
Balears sobre la instal·lació de la planta de generació
d’hidrogen a Lloseta.
DS núm. 14, pàg. 720.

RGE núm. 8465/19, relativa a nombre de metges d’Atenció
Primària.
DS núm. 14, pàg. 707.

RGE núm. 8477/19, relativa a inversions en prevenció
d’incendis a les Pitiüses.
DS núm. 15, pàg. 775.

RGE núm. 8480/19, relativa a ampliació de l’IES Marc
Ferrer de Formentera.
DS núm. 15, pàg. 781.

RGE núm. 9136/19, relativa a declaracions de la ministra
Celaá sobre la llibertat d’ensenyament.
DS núm. 15, pàg. 790.

RGE núm. 9137/19, relativa a torre de control virtual a
l’aeroport de Menorca.
DS núm. 15, pàg. 776.

RGE núm. 9138/19, relativa a atac de la ministra Celaá a
les famílies de l’escola concertada.
DS núm. 15, pàg. 789.
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RGE núm. 9139/19, relativa a servei de ressonància
magnètica a Formentera.
DS núm. 15, pàg. 782.

RGE núm. 9140/19, relativa a inversions en matèria de
sanejament i depuració d'aigües.
DS núm. 15, pàg. 777.

RGE núm. 9141/19, relativa al servei de formació dels
col·lectius d’emergències.
DS núm. 15, pàg. 783.

RGE núm. 9142/19, relativa a compensacions per
desplaçaments i estades dels usuaris de l’ib-salut fora de la
seva àrea de salut.
DS núm. 15, pàg. 787.

RGE núm. 9143/19, relativa a conveni ferroviari.
DS núm. 15, pàg. 785.

RGE núm. 9145/19, relativa a política de recerca.
DS núm. 15, pàg. 773.

RGE núm. 9146/19, relativa a accés a l’habitatge per part
dels ciutadans amb rendes mitjanes i baixes.
DS núm. 15, pàg. 794.

RGE núm. 9149/19, relativa a la relació institucional de les
Illes Balears amb el continent americà.
DS núm. 15, pàg. 774.

RGE núm. 9154/19, relativa a impost de successions i
donacions.
DS núm. 15, pàg. 793.

RGE núm. 9164/19, relativa a quantitat de doblers que el
Govern de les Illes Balears exigirà al pròxim executiu
estatal.
DS núm. 15, pàg. 791.

RGE núm. 9165/19, relativa a mesures en relació amb la
violència filioparental.
DS núm. 15, pàg. 780.

RGE núm. 9273/19, relativa a transport sanitari aeri.
DS núm. 15, pàg. 778.

RGE núm.  9278/19, relativa a disposició final setena del
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a l’any 2020.
DS núm. 15, pàg. 786.

RGE núm. 9297/19, relativa a 10 milions corresponents a
les bestretes del Consell Insular de Mallorca.
DS núm. 16, pàg. 845.

RGE núm. 9331/19, relativa a negociacions i acords del
Govern amb els promotors per a la construcció d’habitatge
social.
DS núm. 16, pàg. 855.

RGE núm. 9338/19, relativa a encert de les inversions del
Govern.
DS núm. 16, pàg. 860.

RGE núm. 9339/19, relativa a països catalans.
DS núm. 16, pàg. 861.

RGE núm. 9340/19, relativa al català llengua majoritària
als col·legis.
DS núm. 16, pàg. 842.

RGE núm. 9341/19, relativa a falta de transport escolar per
als estudiants de batxiller i d’FP de la part forana de
Mallorca.
DS núm. 16, pàg. 853.

RGE núm. 9342/19, relativa a xarxes de pesca
abandonades.
DS núm. 16, pàg. 846.

RGE núm. 9343/19, relativa a obres a les diferents escoles
de Santanyí.
DS núm. 16, pàg. 839.

RGE núm. 9344/19, relativa a ciutadans de Menorca en
llista d’espera per accedir a un habitatge HPO.
DS núm. 16, pàg. 848.

RGE núm. 9345/19, relativa a compliment dels requisits de
l’adjudicació del transport aeri sanitari per part d’Eliance.
DS núm. 16, pàg. 847.

RGE núm. 9347/19, relativa a tancament dels pressuposts.
DS núm. 16, pàg. 851.

RGE núm. 9349/19, relativa a conseqüències per a les Illes
Balears de les negociacions del Sr. Pedro Sánchez amb
Esquerra Republicana de Catalunya per formar govern.
DS núm. 16, pàg. 862.

RGE núm. 9350/19, relativa a reclamació al pròxim govern
estatal d’un nou model de finançament autonòmic.
DS núm. 16, pàg. 857.

RGE núm. 9351/19, relativa a personal del Servei de
radioteràpia a Eivissa.
DS núm. 16, pàg. 843.

RGE núm. 9352/19, relativa a constitucionalitat de la Llei
de canvi climàtic.
DS núm. 16, pàg. 854.

RGE núm. 10277/19, relativa a filtració de preguntes de les
oposicions de la CAIB.
DS núm. 16, pàg. 841.

RGE núm. 10278/19, relativa a treballadors afectats per
l’ERO de CEMEX.
DS núm. 16, pàg. 850.

RGE núm. 10283/19, relativa a decret de creació de
l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics.
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DS núm. 16, pàg. 858.

RGE núm. 10317/19, relativa a connexió entre Formentera
i Eivissa a primera i darrera hora.
DS núm. 17, pàg. 905.

RGE núm. 10321/19, relativa a famílies amb dificultats
econòmiques.
DS núm. 17, pàg. 919.

RGE núm. 10322/19, relativa a taxa d’avortaments.
DS núm. 17, pàg. 902.

RGE núm. 10332/19, relativa a demora en el pagament als
proveïdors per part de l’administració.
DS núm. 17, pàg. 921.

RGE núm. 10333/19, relativa a mesures previstes pel
Govern davant l’augment de l’atur en quasi un 4% a
Balears.
DS núm. 17, pàg. 912.

RGE núm. 10339/19, relativa a fondeigs sobre posidònia.
DS núm. 17, pàg. 903.

RGE núm. 10356/19, relativa a participació de la comunitat
educativa a decidir la ubicació d’un centre de formació
professional a Es Castell.
DS núm. 17, pàg. 917.

RGE núm. 10357/19, relativa a demanda social a l’hora de
planificar els centres educatius.
DS núm. 17, pàg. 914.

RGE núm. 10358/19, relativa a CEIP Sa Torre de Manacor.
DS núm. 17, pàg. 915.

RGE núm. 10359/19, relativa a base de la UME a les Illes
Balears.
DS núm. 17, pàg. 908.

RGE núm. 10360/19, relativa a obligació de fitxar dels
treballadors i treballadores.
DS núm. 17, pàg. 907.

RGE núm. 10361/19, relativa a diversificació econòmica.
DS núm. 17, pàg. 910.

RGE núm. 10362/19, relativa a pressuposts d’ingressos per
al règim especial de les Illes Balears.
DS núm. 17, pàg. 913.

RGE núm. 10363/19, relativa a costs del transport marítim.
DS núm. 17, pàg. 903.

RGE núm. 10364/19, relativa a processos selectius per
accedir a la funció pública.
DS núm. 17, pàg. 901.

RGE núm. 10365/19, relativa a indicadors econòmics de les
Illes Balears.
DS núm. 17, pàg. 922.

RGE núm. 10366/19, relativa a lectura que fa el Govern de
les Illes Balears de les darreres dades publicades sobre
l’ocupació a les Balears.
DS núm. 17, pàg. 918.

RGE núm. 10367/19, relativa a valoració que fa el Govern
de les Illes Balears dels resultats obtinguts en el darrer
informe PISA.
DS núm. 17, pàg. 906.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 3163/19, relativa a condemna de la difusió i la
neteja d’imatge de persones condemnades per pertinença i
integració a organització terrorista a la radiotelevisió
pública.
DS núm. 4, pàg. 137.

RGE núm. 3353/19, relativa a mesures urgents en matèria
d’habitatge.
DS núm. 4, pàg. 128.

RGE núm. 3379/19, relativa a accés assequible a l’habitatge
públic.
DS núm. 11, pàg. 576.

RGE núm. 3541/19, relativa a elaboració de l’informe
d’impacte familiar en els projectes de llei.
DS núm. 6, pàg. 248.

RGE núm. 3623/19, relativa a suport al turisme de creuers.
DS núm. 7, pàg. 319.

RGE núm. 3955/19, relativa a detecció precoç del càncer de
mama.
DS núm. 9, pàg. 457.

RGE núm. 4024/19, per a la república.
DS núm. 5, pàg. 207.

RGE núm. 4026/19, relativa a defensa del sector turístic i
contra els actes de turismofòbia a les Illes Balears.
DS núm. 11, pàg. 568.

RGE núm. 4096/19, relativa a les subvencions a entitats
polititzades d’imposició lingüística i suport al separatisme
i de propaganda partidista contra el nostre sistema
democràtic.
DS núm. 7, pàg. 326.

RGE núm. 4554/19, relativa a impuls de mesures de
conciliació de la vida laboral, familiar i personal i de la
corresponsabilitat.
DS núm. 8, pàg. 406.

RGE núm. 4598/19, relativa a reclamació dels 177 milions
d’euros que el Govern de l’Estat deu al Govern de les Illes
Balears.
DS núm. 6, pàg. 255.
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RGE núm. 4599/19, relativa a la solució al desfasament de
recursos previst per a l’any 2019.
DS núm. 5, pàg. 199.

RGE núm. 4765/19, relativa a creació de fons per a
infraestructures de sanejament.
DS núm. 8, pàg. 399.

RGE núm. 4935/19, relativa a dades de delinqüència i
immigració il·legal a les Illes Balears.
DS núm. 15, pàg. 824.

RGE núm. 5039/19, relativa a ajudes per a l’adquisició de
llibres i material didàctic.
DS núm. 13, pàg. 690.

RGE núm. 5137/19, relativa a establiment d’una àrea de
control d’emissions a la Mediterrània.
DS núm. 9, pàg. 465.

RGE núm. 6086/19, relativa a reconeixement i homenatge
d’estat a les víctimes i als exiliats de la dictadura franquista.
DS núm. 12, pàg. 641.

RGE núm. 6861/19, contra la violència masclista.
DS núm. 15, pàg. 815.

RGE núm. 6868/19, relativa a resolució d’ajudes per a
l’habitatge a Eivissa.
DS núm. 12, pàg. 633.

RGE núm. 7365/19, relativa a impuls dels clústers de moda
i alimentació.
DS núm. 13, pàg. 683.

RGE núm. 7472/19, relativa a elaboració de l’estratègia de
paisatge de les Illes Balears.
DS núm. 16, pàg. 877.

RGE núm. 8466/19, relativa a defensa de les llibertats
educatives consagrades a la Constitució.
DS núm. 16, pàg. 886.

RGE núm. 8478/19, relativa qualitat de l’aire.
DS núm. 17, pàg. 937.

RGE núm. 10265/19, relativa a regulació dels drets i les
garanties de les persones en el procés de morir, i del dret a
l’eutanàsia.
DS núm. 17, pàg. 928.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 4626/19, de la presidenta del Govern de les Illes
Balears per informar sobre la necessitat de finançament de
la comunitat autònoma.
DS núm. 5, pàg. 169.

RGE núm. 6274/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de

despesa no financera per a l’exercici de 2020 (amb debat i
votació).
DS núm. 8, pàg. 376.

ELECCIONS I DESIGNACIONS

Elecció de dues membres del Consell Assessor de
Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de
les Illes Balears.
DS núm. 6, pàg. 264.
DS núm. 11, pàg. 585.

Elecció dels membres del Consell Consultiu de les Illes
Balears.
DS núm. 17, pàg. 945.
Dels tres representants del Parlament de Illes Balears en el
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.
DS núm. 16, pàg. 895.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Amb motiu del temporal que ha assotat el Llevant de la
península aquest setembre de 2019.
DS núm. 5, pàg. 141.

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eradicació de la
Pobresa.
DS núm. 9, pàg. 419.

Del Dia mundial de la lluita contra els trastorns
alimentaris.
DS núm. 16, pàg. 839.

D'ALTRES

Modificació de les comissions permanents de la cambra
(article 50.4 del Reglament del Parlament).
DS núm. 4, pàg. 137.

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 6095/19,
relativa a rebaixa de preus dels menús escolars.
DS núm. 12, pàg. 632.

Informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de les
Diputades sobre el règim d’incompatibilitat dels diputats i
les diputades.
DS núm. 15, pàg. 830.

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 7343/19,
relativa a dotació econòmica del Pla de Salut mental
autonòmic per tal de poder incrementar la plantilla de
professionals.
DS núm. 16, pàg. 896.

INTERVINENTS
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DIPUTATS I DIPUTADES

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCESCA LLUCH (Grup
Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 8.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 16-24. DS núm. 2, pàg. 61-71, 79-84 i 88.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 11, pàg. 585.

BENALAL I BENDRIHEM, MAXO (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 11.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 88.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 3) pàg. 1088-1089, 1098-1099.

Preguntes
RGE núm. 4721/19, relativa a deficient servei hospitalari

d’urgències disponible a l’Hospital de Can Misses. DS núm. 4,
pàg. 111.

RGE núm. 5359/19, relativa a transport escolar a Eivissa.
DS núm. 6, pàg. 230.

RGE núm. 6913/19, relativa a Escola d’Arts d’Eivissa. DS
núm. 10, pàg. 477.

RGE núm. 8477/19, relativa a inversions en prevenció
d’incendis a les Pitiüses.
DS núm. 15, pàg. 775.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4026/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a defensa del sector turística i contra els actes de turismofòbia
a les Illes Balears. DS núm. 11, pàg. 569.

RGE núm. 4765/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació de fons per a infraestructures de sanejament. DS núm.
8, pàg. 401.

RGE núm. 5137/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a establiment
d’una àrea de control d’emissions a la Mediterrània. DS núm.
9, pàg. 467-468.

RGE núm. 6868/19, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a resolució
d’ajudes per a l’habitatge a Eivissa. DS núm. 12, pàg. 635.

RGE núm. 7795/19, relativa a atenció a les patologies duals
a Eivissa. DS núm. 13, pàg. 654.

RGE núm. 7835/19, relativa a pla de xoc per a Eivissa per
la fallida de Thomas Cook. DS núm. 13, pàg. 658.

RGE núm. 7472/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració de
l’estratègia de paisatge de les Illes Balears. DS núm. 16, pàg.
882.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 268. DS núm. 11, pàg. 585.

BENLLOCH I BOTTINI, HELENA (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 8.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 85.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 4) pàg. 1188-1189.

Mocions
RGE núm. 8276/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en relació amb la cultura. DS
núm. 15, pàg. 802.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 265. DS núm. 11, pàg. 585.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 8.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 85.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 5) pàg. 1238-1240, 1243.

Mocions
RGE núm. 6457/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

política general del Govern en matèria de transport marítim. DS
núm. 9, pàg. 452-453.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3623/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport al turisme de creuers. DS núm. 7, pàg. 324-325.
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RGE núm. 5137/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a establiment
d’una àrea de control d’emissions a la Mediterrània. DS núm.
9, pàg. 465-466 i 471-472.

RGE núm. 8478/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
qualitat de l’aire. DS núm. 17, pàg. 941-942.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 266. DS núm. 11, pàg. 585.

CABRERA I ROSELLÓ, MARÍA SALOMÉ (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1, pàg. 8.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 85.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 2) pàg. 1004-1006, 1010-1011, 1020-1021.

Decrets llei
2/2019, de 4 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes

puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel
concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas
Cook sobre l’economia de les Illes Balears. DS núm. 10, pàg.
516-518 i 519.

Preguntes
RGE núm. 4630/19, relativa a valoracions de discapacitats

a Menorca. DS núm. 4, pàg. 117.
RGE núm. 5019/19, relativa a disposició addicional quarta

de la Llei 8/2012. DS núm. 5, pàg. 152.
RGE núm. 5991/19, relativa a grau d’execució dels

projectes a càrrec de la recaptació de l’ecotaxa. DS núm. 7,
pàg. 284.

RGE núm. 6477/19, relativa al retorn de l'ecotaxa als
establiments turístics afectats per la fallida de l'operador
Thomas Cook. DS núm. 8, pàg. 346.

RGE núm. 6863/19, relativa a regulació del turisme de
creuers. DS núm. 9, pàg. 432.

RGE núm. 7425/19, relativa a situació de discriminació que
pateixen els jubilats en relació amb els viatges de l’IMSERSO.
DS núm. 11, pàg. 539.

RGE núm. 7637/19, relativa a finançament de la totalitat de
les places de l’ampliació del geriàtric de Ferreries. DS núm. 12,
pàg. 607.

RGE núm. 7806/19, relativa a connectivitat aèria. DS núm.
13, pàg. 665.

RGE núm. 8417/19, relativa a finalitats per als fons de
l’ecotaxa. DS núm. 14, pàg. 710.

RGE núm. 10278/19, relativa a treballadors afectats per
l’ERO de CEMEX. DS núm. 16, pàg. 850.

RGE núm. 10361/19, relativa a diversificació econòmica.
DS núm. 17, pàg. 910.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3623/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport al turisme de creuers. DS núm. 7, pàg. 319-320 i 325-
326.

RGE núm. 4026/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa del sector turística i contra els actes de turismofòbia
a les Illes Balears. DS núm. 11, pàg. 568-569 i 575-576.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 266. DS núm. 11, pàg. 585.

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

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 11.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 88.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 14,
pàg. 754-756, 765-766. DS núm. 18. (Fascicle 1) pàg. 961-963,
972; (fascicle 2), pàg. 1062-1063, 1069.

Mocions
RGE núm. 5710/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria d’hisenda. DS núm. 7,
pàg. 313-314.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4554/19, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls
de mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal
i de la corresponsabilitat. DS núm. 8, pàg. 408-409.

RGE núm. 4598/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reclamació dels 177 milions d’euros que el Govern de l’Estat
deu al Govern de les Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 259-260.

RGE núm. 4599/19, dels grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a la solució al desfasament de
recursos previst per a l’any 2019. DS núm. 5, pàg. 202.

RGE núm. 6861/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, contra la violència
masclista. DS núm. 15, pàg. 817-818.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 268. DS núm. 11, pàg. 585.

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

Jurament del càrrec, DS núm. 1, pàg. 8.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 43-46, 75-77 i 86.
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Ratificació solemne d'obertura de legislatura.
DS núm. 3, pàg. 95.

Interpel·lacions
RGE núm. 3381/19, relativa a política educativa del Govern

de les Illes Balears per donar compliment als drets reconeguts
a l’article 27 de la Constitució Espanyola. DS núm. 6, pàg.
236-237 i 239-240.

RGE núm. 4210/19, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears sobre la defensa del règim constitucional.
DS núm. 14, pàg. 725-727 i 728-729.

Mocions
RGE núm. 6266/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a política educativa. DS núm. 8, pàg. 368 i
374-375.

RGE núm. 7334/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a política turística del Govern. DS
núm. 11, pàg. 563-564.

RGE núm. 7487/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb l’inici del curs
escolar. DS núm. 12, pàg. 625-626.

RGE núm. 8276/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la cultura. DS
núm. 15, pàg. 803.

RGE núm. 9229/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a defensa del règim constitucional. DS núm.
16, pàg. 870-871 i 876-877.

Preguntes
RGE núm. 4582/19, relativa a política d’immigració. DS

núm. 4, pàg. 121.
RGE núm. 5001/19, relativa a inici del curs escolar. DS

núm. 5, pàg. 161.
RGE núm. 5721/19, relativa a la fallida de Thomas Cook.

DS núm. 7, pàg. 298.
RGE núm. 5999/19, relativa a memòria històrica. DS núm.

7, pàg. 302.
RGE núm. 6357/19, relativa a suport a presumptes delictes

de terrorisme. DS núm. 8, pàg. 357.
RGE núm. 6676/19, relativa a política d’immigració. DS

núm. 9, pàg. 440.
RGE núm. 7337/19, relativa a pacte de govern. DS núm. 10,

pàg. 494.
RGE núm. 7397/19, relativa a manifestacions del senador

autonòmic. DS núm. 11, pàg. 550.
RGE núm. 7568/19, relativa a Govern de les Illes Balears.

DS núm. 13, pàg. 673.
RGE núm. 7747/19, relativa a compra d’Air Europa. DS

núm. 13, pàg. 670.
RGE núm. 8411/19, relativa a criminalització dels votants.

DS núm. 14, pàg. 722.
RGE núm. 9154/19, relativa a impost de successions i

donacions. DS núm. 15, pàg. 793.
RGE núm. 9339/19, relativa a països catalans. DS núm. 16,

pàg. 861.
RGE núm. 10321/19, relativa a famílies amb dificultats

econòmiques. DS núm. 17, pàg. 919.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4024/19, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, per a la república. DS núm. 5, pàg. 209.

RGE núm. 4096/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a les subvencions a entitats polititzades d’imposició
lingüística i suport al separatisme i de propaganda partidista
contra el nostre sistema democràtic. DS núm. 7, pàg. 329-330.

RGE núm. 8466/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa de les llibertats educatives consagrades a la
Constitució. DS núm. 16, pàg. 887-888.

RGE núm. 8478/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
qualitat de l’aire. DS núm. 17, pàg. 943-944.

Compareixences
RGE núm. 4626/19, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears per informar sobre la necessitat de finançament de la
comunitat autònoma. DS núm. 5, pàg. 180-181 i 191-192.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 266. DS núm. 11, pàg. 585.

CAMPS I PONS, JOSÉ LUIS (Grup Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1, pàg. 8.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 86.

Interpel·lacions
RGE núm. 4625/19, relativa a política general en matèria

d’emergències. DS núm. 8, pàg. 362-363 i 366-367.

Mocions
RGE núm. 6768/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general en matèria d’emergències. DS núm. 10, pàg.
504-505 i 511-512.

Preguntes
RGE núm. 5023/19, relativa a atenció de l'IBAVI a les

oficines de Maó i Inca en el mes d'agost. DS núm. 5, pàg. 148.
RGE núm. 5353/19, relativa a construcció d'un geriàtric a

Es Castell. DS núm. 6, pàg. 226.
RGE núm. 6362/19, relativa a retard en el pagament de les

ajudes del Govern central als municipis del Llevant de
Mallorca afectats per les inundacions del passat mes d’octubre
de l’any 2018. DS núm. 8, pàg. 345.

RGE núm. 6666/19, relativa a plans formatius per als
bombers. DS núm. 9, pàg. 429.

RGE núm. 6907/19, relativa a destinació de la caserna
Comte Cifuentes a Menorca. DS núm. 10, pàg. 485.

RGE núm. 7424/19, relativa a solució al problema de les
pluvials d’Alaior. DS núm. 11, pàg. 538.

RGE núm. 7638/19, relativa a cobertura de les necessitats
de diàlisi peritoneal que hi ha a l’illa de Menorca. DS núm. 12,
pàg. 609.

RGE núm. 7805/19, relativa a tractament terciari de
l’EDAR de Maó-Es Castell. DS núm. 13, pàg. 664.

RGE núm. 9141/19, relativa al servei de formació dels
col·lectius d’emergències. DS núm. 15, pàg. 783.

RGE núm. 9344/19, relativa a ciutadans de Menorca en
llista d’espera per accedir a un habitatge HPO. DS núm. 16,
pàg. 848.
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RGE núm. 10359/19, relativa a base de la UME a les Illes
Balears. DS núm. 17, pàg. 908.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 266. DS núm. 11, pàg. 585.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 8.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 57-61 i 86.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4554/19, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls
de mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal
i de la corresponsabilitat. DS núm. 8, pàg. 407 i 414-415.

RGE núm. 6861/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, contra la violència
masclista. DS núm. 15, pàg. 815-816 i 822-823.

Compareixences
RGE núm. 4626/19, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears per informar sobre la necessitat de finançament de la
comunitat autònoma. DS núm. 5, pàg. 184-186 i 194.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 266. DS núm. 11, pàg. 585.

CARBONERO I SÁNCHEZ, MARIA PILAR (Grup
Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 8.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 86.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 1) pàg. 987-988, 992.

Mocions
RGE núm. 5124/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a política de nomenament i sobredimensió d’alts
càrrecs i càrrecs de confiança per part del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 6, pàg. 246-247.

RGE núm. 9229/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a defensa del règim constitucional. DS núm.
16, pàg. 875-876.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 266. DS núm. 11, pàg. 585.

CASANOVA I PEIRÓ, ENRIQUE (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 8.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 86.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 2) pàg. 1042-1044, 1049-1050.

Mocions
RGE núm. 6266/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a política educativa. DS núm. 8, pàg. 373-
374.

RGE núm. 7487/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb l’inici del curs
escolar. DS núm. 12, pàg. 630-631.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4096/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a les subvencions a entitats polititzades d’imposició
lingüística i suport al separatisme i de propaganda partidista
contra el nostre sistema democràtic. DS núm. 7, pàg. 333.

RGE núm. 5039/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes per a l’adquisició de llibres i material didàctic. DS
núm. 13, pàg. 695-696.

RGE núm. 8466/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa de les llibertats educatives consagrades a la
Constitució. DS núm. 16, pàg. 892-893.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 266. DS núm. 11, pàg. 585.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari Mixt)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 8.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 51-55 i 86.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.DS núm. 14,
pàg. 756-758, 766-767. DS núm. 18. (Fascicle 1) pàg. 959-961,
971, 983-984; (fascicle 2), pàg. 1015-1016, 1022-1023, 1037-
1039, 1048-1049; (fascicle 4) pàg. 1186-1188, 1191.

Decrets llei
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2/2019, de 4 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes
puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel
concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas
Cook sobre l’economia de les Illes Balears. DS núm. 10, pàg.
5524-525.

Interpel·lacions
RGE núm. 5605/19, relativa a connectivitat aèria i

marítima. DS núm. 15, pàg. 795-797 i 799.

Mocions
RGE núm. 5710/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria d’hisenda. DS núm. 7,
pàg. 316-317.

RGE núm. 7334/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a política turística del Govern. DS
núm. 11, pàg. 564-565.

RGE núm. 8453/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de funció pública. DS
núm. 15, pàg. 813-814.

Preguntes
RGE núm. 4623/19, relativa a explicar al Sr. Pedro Sánchez

com fer un govern de coalició. DS núm. 4, pàg. 118.
RGE núm. 5346/19, relativa a mesures per protegir els drets

lingüístics de la ciutadania. DS núm. 7, pàg. 296.
RGE núm. 6352/19, relativa a convocatòria d’ajuts a les

escoles municipals de música. DS núm. 8, pàg. 353.
RGE núm. 6471/19, relativa a congruència de la condonació

anunciada de l’ITS amb la finalitat de l’import. DS núm. 8,
pàg. 354.

RGE núm. 6655/19, relativa a desenvolupament del
Projecte de llei de consells insulars. DS núm. 9, pàg. 437.

RGE núm. 7338/19, relativa a facilitar un acord que
afavoreixi la recapitalització de Quesería Menorquina. DS núm.
10, pàg. 491.

RGE núm. 7400/19, relativa a treballs per proposar un
model de policia autonòmica. DS núm. 11, pàg. 545.

RGE núm. 7628/19, relativa a ajust dels projectes a finançar
amb l’ITS del 2019 als objectius que estableix la llei. DS núm.
12, pàg. 614.

RGE núm. 7794/19, relativa a gestions per garantir la
connectivitat. DS núm. 13, pàg. 674.

RGE núm. 8413/19, relativa a oportunitat de gastar 20
milions d’euros en el metro de Palma. DS núm. 14, pàg. 719.

RGE núm. 9338/19, relativa a encert de les inversions del
Govern. DS núm. 16, pàg. 860.

RGE núm. 9352/19, relativa a constitucionalitat de la Llei
de canvi climàtic. DS núm. 16, pàg. 854.

RGE núm. 10356/19, relativa a participació de la comunitat
educativa a decidir la ubicació d’un centre de formació
professional a Es Castell. DS núm. 17, pàg. 917.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4096/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a les subvencions a entitats polititzades d’imposició
lingüística i suport al separatisme i de propaganda partidista
contra el nostre sistema democràtic. DS núm. 7, pàg. 332.

RGE núm. 4598/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reclamació dels 177 milions d’euros que el Govern de l’Estat
deu al Govern de les Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 255-257 i
263.

RGE núm. 4599/19, dels grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a la solució al desfasament de
recursos previst per a l’any 2019. DS núm. 5, pàg. 205-206.

RGE núm. 6868/19, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a resolució
d’ajudes per a l’habitatge a Eivissa. DS núm. 12, pàg. 639-640.

RGE núm. 7365/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a impuls dels clústers de moda i
alimentació. DS núm. 13, pàg. 688-689.

Compareixences
RGE núm. 4626/19, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears per informar sobre la necessitat de finançament de la
comunitat autònoma. DS núm. 5, pàg. 182-184 i 193-194.

RGE núm. 6274/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de
despesa no financera per a l’exercici de 2020 (amb debat i
votació). DS núm. 8, pàg. 387-388 i 397.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 266. DS núm. 11, pàg. 585.

CASTRO I FERNÁNDEZ, ISABEL (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 8.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 86.

COMPANY I BAUZÁ, GABRIEL (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1, pàg. 8.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 28-33, 71-73 i 86.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 14,
pàg. 741-743, 749-750, 763-764 i 767.

Preguntes
RGE núm. 4638/19, relativa a situació de les Illes Balears

en el context actual. DS núm. 4, pàg. 122.
RGE núm. 5025/19, relativa a actitud del Govern del Sr.

Pedro Sánchez en relació amb l'activitat legislativa de les Illes
Balears. DS núm. 5, pàg. 163.

RGE núm. 5720/19, relativa a convocatòria de noves
eleccions generals. DS núm. 7, pàg. 300.

RGE núm. 5998/19, relativa a model turístic. DS núm. 7,
pàg. 304.

RGE núm. 6672/19, relativa a mesures consensuades per
pal·liar la fallida de Thomas Cook. DS núm. 9, pàg. 442.
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RGE núm. 6910/19, relativa a pagament del deute a la
nostra comunitat autònoma. DS núm. 10, pàg. 496.

RGE núm. 7427/19, relativa a posició real del Govern en
relació amb els esdeveniments que s’estan produint a
Catalunya. DS núm. 11, pàg. 552.

RGE núm. 8422/19, relativa a aplicació del nou REB l’1 de
gener del 2020. DS núm. 14, pàg. 723.

RGE núm. 9146/19, relativa a accés a l’habitatge per part
dels ciutadans amb rendes mitjanes i baixes. DS núm. 15, pàg.
794.

RGE núm. 9349/19, relativa a conseqüències per a les Illes
Balears de les negociacions del Sr. Pedro Sánchez amb
Esquerra Republicana de Catalunya per formar govern. DS
núm. 16, pàg. 862.

RGE núm. 10365/19, relativa a indicadors econòmics de les
Illes Balears. DS núm. 17, pàg. 922.

Compareixences
RGE núm. 4626/19, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears per informar sobre la necessitat de finançament de la
comunitat autònoma. DS núm. 5, pàg. 174-175 i 189-190.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 266. DS núm. 11, pàg. 585.

COSTA I COLL, ELENA (Grup Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 9.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 86.

COSTA I COSTA, ANTONIO (Grup Parlamentari
Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 9.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 86.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 1) pàg. 956-958, 969-970; (fascicle 5) pàg. 1221-
1223, 1228, 1240-1241.

Interpel·lacions
RGE núm. 4025/19, relativa a política general del Govern

en matèria d’hisenda. DS núm. 5, pàg. 164-165 i 167-168.

Mocions
RGE núm. 5710/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria d’hisenda. DS núm. 7,
pàg. 311-312 i 318.

Preguntes

RGE núm. 4637/19, relativa a herència rebuda en matèria
econòmica. DS núm. 4, pàg. 110.

RGE núm. 5024/19, relativa a destinació de la recaptació
del cànon de sanejament d'aigües. DS núm. 5, pàg. 154.

RGE núm. 6277/19, relativa a preu de l’habitatge a les Illes
Balears. DS núm. 7, pàg. 289.

RGE núm. 6671/19, relativa a Pla econòmic financer. DS
núm. 9, pàg. 430.

RGE núm. 6909/19, relativa a vessament d’aigües fecals a
la Badia de Palma i al Port d’Eivissa. DS núm. 10, pàg. 487.

RGE núm. 7504/19, relativa a dades de l’EPA. DS núm. 11,
pàg. 541.

RGE núm. 7640/19, relativa a harmonització fiscal. DS
núm. 12, pàg. 610.

RGE núm. 7807/19, relativa a dades d’atur. DS núm. 13,
pàg. 666.

RGE núm. 8420/19, relativa a suspensió de la prohibició del
diesel per al 2025 a les Illes Balears. DS núm. 14, pàg. 711.

RGE núm. 9143/19, relativa a conveni ferroviari. DS núm.
15, pàg. 785.

RGE núm.  9278/19, relativa a disposició final setena del
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a l’any 2020. DS núm. 15, pàg. 786.

RGE núm. 9347/19, relativa a tancament dels pressuposts.
DS núm. 16, pàg. 851.

RGE núm. 10362/19, relativa a pressuposts d’ingressos per
al règim especial de les Illes Balears. DS núm. 17, pàg. 913.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3353/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures urgents en matèria d’habitatge. DS núm. 4, pàg. 128-
129 i 135-136.

RGE núm. 3379/19, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a accés assequible a l’habitatge públic. DS
núm. 11, pàg. 578-579.

RGE núm. 4598/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reclamació dels 177 milions d’euros que el Govern de l’Estat
deu al Govern de les Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 257-258.

RGE núm. 4599/19, dels grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a la solució al desfasament de
recursos previst per a l’any 2019. DS núm. 5, pàg. 203.

RGE núm. 4765/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació de fons per a infraestructures de sanejament. DS núm.
8, pàg. 399-400 i 405-406.

Compareixences
RGE núm. 6274/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de
despesa no financera per a l’exercici de 2020 (amb debat i
votació). DS núm. 8, pàg. 379-380 i 392-393.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 266. DS núm. 11, pàg. 585.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 9.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
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DS núm. 2, pàg. 88.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 268. DS núm. 11, pàg. 585.

DALMAU I DE MATA, JULI (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 3, pàg. 92.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 266. DS núm. 11, pàg. 585.

DURÁN I CLADERA, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 9.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 86.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 4) pàg. 1131-1132, 1136-1137, 1148-1149.

Preguntes
RGE núm. 4633/19, relativa a relacions mantingudes amb

els ministeris de Foment i de Defensa en relació amb els
terrenys de Son Busquets. DS núm. 4, pàg. 107.

RGE núm. 4636/19, relativa a retallades en matèria de
serveis socials. DS núm. 4, pàg. 115.

RGE núm. 5354/19, relativa a informe del Defensor del
Poble sobre els centres d'internament per a menors infractors.
DS núm. 6, pàg. 233.

RGE núm. 6367/19, relativa a programa de cribratge de
càncer de còlon. DS núm. 8, pàg. 348.

RGE núm. 6667/19, relativa a transport sanitari. DS núm.
9, pàg. 428.

RGE núm. 7421/19, relativa a augment del personal de
psiquiatria. DS núm. 11, pàg. 537.

RGE núm. 8278/19, relativa a compliment dels acords
adoptats en el Consell de Govern del passat 24 de maig. DS
núm. 13, pàg. 661.

RGE núm. 8465/19, relativa a nombre de metges d’Atenció
Primària. DS núm. 14, pàg. 707.

RGE núm. 9345/19, relativa a compliment dels requisits de
l’adjudicació del transport aeri sanitari per part d’Eliance. DS
núm. 16, pàg. 847.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3541/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a elaboració de l’informe d’impacte familiar
en els projectes de llei. DS núm. 6, pàg. 249-250.

RGE núm. 3955/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a detecció precoç del càncer de mama. DS núm. 9, pàg. 457-
458 i 464-465.

RGE núm. 4554/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls
de mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal
i de la corresponsabilitat. DS núm. 8, pàg. 412-413.

RGE núm. 6861/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, contra la violència
masclista. DS núm. 15, pàg. 819.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 266. DS núm. 11, pàg. 585.

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

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 9.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 41-43 i 86.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 1) pàg. 985-987, 991-992; (fascicle 3) pàg. 1115-
1116, 1122; (fascicle 4) pàg. 1142-1144, 1151-1152, 1165-
1167, 1172-1173.

Mocions
RGE núm. 5124/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a política de nomenament i sobredimensió d’alts
càrrecs i càrrecs de confiança per part del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 6, pàg. 244.

RGE núm. 6457/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política general del Govern en matèria de transport marítim. DS
núm. 9, pàg. 454.

RGE núm. 8453/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de funció pública. DS
núm. 15, pàg. 811.

RGE núm. 9229/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a defensa del règim constitucional. DS núm.
16, pàg. 874.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3379/19, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a accés assequible a l’habitatge públic. DS
núm. 11, pàg. 577 i 584.

RGE núm. 3541/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a elaboració de l’informe d’impacte familiar
en els projectes de llei. DS núm. 6, pàg. 251-252.

RGE núm. 4935/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a dades de delinqüència i immigració il·legal
a les Illes Balears. DS núm. 15, pàg. 827.

RGE núm. 6086/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
i homenatge d’estat a les víctimes i als exiliats de la dictadura
franquista. DS núm. 12, pàg. 643.
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RGE núm. 10265/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació dels
drets i les garanties de les persones en el procés de morir, i del
dret a l’eutanàsia. DS núm. 17, pàg. 930-931.

Compareixences
RGE núm. 4626/19, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears per informar sobre la necessitat de finançament de la
comunitat autònoma. DS núm. 5, pàg. 179-180.

RGE núm. 6274/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de
despesa no financera per a l’exercici de 2020 (Amb debat i
votació). DS núm. 8, pàg. 383-384.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 266. DS núm. 11, pàg. 585.

FERNÁNDEZ I LOMBARDO, ARES (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 3, pàg. 92.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 266. DS núm. 11, pàg. 585.

FERNÁNDEZ I PRIETO, IRANTZU (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 9.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 86.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 4) pàg. 1167-1169, 1173.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3955/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a detecció precoç del càncer de mama. DS núm. 9, pàg. 458-
459.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 266. DS núm. 11, pàg. 585.

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

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 9.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 86.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 3) pàg. 1093-1095, 1100-1101; (fascicle 5) pàg. 1235-
1236, 1242.

Mocions
RGE núm. 6768/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general en matèria d’emergències. DS núm. 10, pàg.
508-509.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4024/19, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, per a la república. DS núm. 5, pàg. 208 i 214-215.
RGE núm. 4765/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació de fons per a infraestructures de sanejament. DS núm.
8, pàg. 402-403.

RGE núm. 7472/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració de
l’estratègia de paisatge de les Illes Balears. DS núm. 16, pàg.
879-880.

RGE núm. 8478/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
qualitat de l’aire. DS núm. 17, pàg. 942-943.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 267. DS núm. 11, pàg. 585.

FERRER I RIPOLL, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 9.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 86.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3541/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a elaboració de l’informe d’impacte familiar
en els projectes de llei. DS núm. 6, pàg. 253-254.

RGE núm. 4024/19, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, per a la república. DS núm. 5, pàg. 213-214.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 267. DS núm. 11, pàg. 585.

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

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 9.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
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DS núm. 2, pàg. 47-51, 77-79 i 86.

Ratificació dels candidats i/o candidates a senadors i/o
senadores que han de representar la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
DS núm. 3, pàg. 95.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 14,
pàg. 730, 734-737, 747, 760-761. DS núm. 18 (fascicle 3) pàg.
1089-1091, 1099, 1112-1114, 1121; (fascicle 4) pàg. 1183-
1184; (fascicle 5) pàg. 1232-1233, 1242.

Mocions
RGE núm. 5710/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria d’hisenda. DS núm. 7,
pàg. 315-316.

RGE núm. 6457/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política general del Govern en matèria de transport marítim. DS
núm. 9, pàg. 455-456.

RGE núm. 6768/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general en matèria d’emergències. DS núm. 10, pàg.
505-506.

Preguntes
RGE núm. 4723/19, relativa a mesures d’eficiència per fer

front al forat de més de 500 milions d’euros dels pressuposts.
DS núm. 4, pàg. 120.

RGE núm. 5000/19, relativa a impuls d’un gran pacte social
i empresarial a les Illes Balears. DS núm. 5, pàg. 160.

RGE núm. 5350/19, relativa a aprovació d'uns nous
pressuposts generals de l'Estat. DS núm. 7, pàg. 297.

RGE núm. 5983/19, relativa a valoració de les actuacions
dutes a terme pel Govern en matèria de neteja i manteniment
dels torrents a les Illes Balears. DS núm. 7, pàg. 301.

RGE núm. 6354/19, relativa a fugida de promotors a causa
del col·lapse en la tramitació dels permisos. DS núm. 8, pàg.
355.

RGE núm. 6661/19, relativa a reconsideració d’alguna de
les mesures anunciades per fer front a la fallida de Thomas
Cook. DS núm. 9, pàg. 438.

RGE núm. 6914/19, relativa a mesures del Govern de les
Illes Balears per lluitar contra l’exclusió social. DS núm. 10,
pàg. 492.

RGE núm. 7416/19, relativa a estudi de viabilitat de creació
d’un cos integral d’actuació en cas de qualsevol tipus
d’emergència per fenòmens naturals adversos. DS núm. 11,
pàg. 549.

RGE núm. 7629/19, relativa a incorporació de l’impost de
turisme sostenible a despesa corrent al pròxim pressupost. DS
núm. 12, pàg. 616.

RGE núm. 7797/19, relativa a valoració dels resultats
electorals del 10N. DS núm. 13, pàg. 676.

RGE núm. 8427/19, relativa a posició del Govern de les
Illes Balears sobre la instal·lació de la planta de generació
d’hidrogen a Lloseta. DS núm. 14, pàg. 720.

RGE núm. 9164/19, relativa a quantitat de doblers que el
Govern de les Illes Balears exigirà al pròxim executiu estatal.
DS núm. 15, pàg. 791.

RGE núm. 10366/19, relativa a lectura que fa el Govern de
les Illes Balears de les darreres dades publicades sobre
l’ocupació a les Balears. DS núm. 17, pàg. 918.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4026/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a defensa del sector turística i contra els actes de turismofòbia
a les Illes Balears. DS núm. 11, pàg. 573.

RGE núm. 4096/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a les subvencions a entitats polititzades d’imposició
lingüística i suport al separatisme i de propaganda partidista
contra el nostre sistema democràtic. DS núm. 7, pàg. 330-331.

RGE núm. 4598/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reclamació dels 177 milions d’euros que el Govern de l’Estat
deu al Govern de les Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 261-262.

RGE núm. 4599/19, dels grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a la solució al desfasament de
recursos previst per a l’any 2019. DS núm. 5, pàg. 204-205.

RGE núm. 5137/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a establiment
d’una àrea de control d’emissions a la Mediterrània. DS núm.
9, pàg. 469-470.

RGE núm. 7365/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a impuls dels clústers de moda i
alimentació. DS núm. 13, pàg. 683 i 689-690.

RGE núm. 10265/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació dels
drets i les garanties de les persones en el procés de morir, i del
dret a l’eutanàsia. DS núm. 17, pàg. 933-934.

Compareixences
RGE núm. 4626/19, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears per informar sobre la necessitat de finançament de la
comunitat autònoma. DS núm. 5, pàg. 181-182 i 192-193.

RGE núm. 6274/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de
despesa no financera per a l’exercici de 2020 (amb debat i
votació). DS núm. 8, pàg. 386-387 i 395-396.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 267. DS núm. 11, pàg. 585.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari Mixt)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 9.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 87.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 2) pàg. 1064-1065; (fascicle 3) pàg. 1091, 1114;
(fascicle 4) pàg. 1145-1146, 1163-1164, 1172.

Mocions
RGE núm. 6266/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a política educativa. DS núm. 8, pàg. 373.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-002-02.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-003.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-014.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-018-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-007.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-009.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-009.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-010.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-004.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-005.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-007.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-007.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-008.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-009.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-010.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-012.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-012.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-013.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-014.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-015.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-017.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-007.pdf#page=52
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-006.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-005.pdf#page=61
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-009.pdf#page=49
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-009.pdf#page=49
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-013.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-017.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-005.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-008.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-006.pdf#page=48
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-011.pdf#page=57
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-001.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-002-02.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-018-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-008.pdf#page=32


22 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2019

RGE núm. 6768/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general en matèria d’emergències. DS núm. 10, pàg.
511-512.

Preguntes
RGE núm. 4622/19, relativa a actuacions previstes davant

l’incompliment de la instal·lació dels generadors elèctrics a
Menorca. DS núm. 4, pàg. 103.

RGE núm. 5002/19, relativa a terminis del Pla de salut
mental de Menorca. DS núm. 5, pàg. 150.

RGE núm. 6656/19, relativa a mesures de la qualitat de
l’aire de Maó. DS núm. 9, pàg. 422.

RGE núm. 7627/19, relativa a derivació de pacients al
Decret de garantia de demora. DS núm. 12, pàg. 602.

RGE núm. 8392/19, relativa a espai per a atenció a la salut
mental. DS núm. 14, pàg. 702.

RGE núm. 9137/19, relativa a torre de control virtual a
l’aeroport de Menorca. DS núm. 15, pàg. 776.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3353/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures urgents en matèria d’habitatge. DS núm. 4, pàg. 133-
134.

RGE núm. 3379/19, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a accés assequible a l’habitatge públic. DS
núm. 11, pàg. 583-584.

RGE núm. 3541/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a elaboració de l’informe d’impacte familiar
en els projectes de llei. DS núm. 6, pàg. 253.

RGE núm. 3623/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport al turisme de creuers. DS núm. 7, pàg. 323-324.

RGE núm. 3955/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a detecció precoç del càncer de mama. DS núm. 9, pàg. 463.

RGE núm. 4024/19, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, per a la república. DS núm. 5, pàg. 212-213.

RGE núm. 4765/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació de fons per a infraestructures de sanejament. DS núm.
8, pàg. 403-404.

RGE núm. 4935/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a dades de delinqüència i immigració il·legal
a les Illes Balears. DS núm. 15, pàg. 828.

RGE núm. 5039/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes per a l’adquisició de llibres i material didàctic. DS
núm. 13, pàg. 695.

RGE núm. 6086/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
i homenatge d’estat a les víctimes i als exiliats de la dictadura
franquista. DS núm. 12, pàg. 647.

RGE núm. 6861/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, contra la violència
masclista. DS núm. 15, pàg. 821-822.

RGE núm. 7472/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració de
l’estratègia de paisatge de les Illes Balears. DS núm. 16, pàg.
880.

RGE núm. 8466/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa de les llibertats educatives consagrades a la
Constitució. DS núm. 16, pàg. 891-892.

RGE núm. 8478/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
qualitat de l’aire. DS núm. 17, pàg. 937-938 i 944-945.

RGE núm. 10265/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació dels

drets i les garanties de les persones en el procés de morir, i del
dret a l’eutanàsia. DS núm. 17, pàg. 934-935.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 267. DS núm. 11, pàg. 585.

FUSTER I ZANOGUERA, ANTONIO FRANCISCO
(Grup Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1, pàg. 9.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 87.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 4) pàg. 1130-1131.

Preguntes
RGE núm. 5022/19, relativa a reunió a Formentera amb el

president de la Comunitat Valenciana, Sr. Ximo Puig. DS núm.
5, pàg. 147.

RGE núm. 5352/19, relativa a supressió del suport oficial
a la Fira Nupcial. DS núm. 6, pàg. 225.

RGE núm. 5993/19, relativa a cost de l’entrevista a la
presidenta del Govern al diari britànic The Guardian. DS núm.
7, pàg. 287.

RGE núm. 6906/19, relativa a audiències de la ràdio i
televisió públiques. DS núm. 10, pàg. 481.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 267. DS núm. 11, pàg. 585.

GAMUNDÍ I MOLINA, BEATRIU (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 3, pàg. 92.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 4) pàg. 1146-1147, 1152.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10265/19, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació dels
drets i les garanties de les persones en el procés de morir, i del
dret a l’eutanàsia. DS núm. 17, pàg. 928-929 i 935-936.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 267. DS núm. 11, pàg. 585.
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GARCÍA I SASTRE, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 9.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 87.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 1) pàg. 974-976, 979-980, 988-989.

Mocions
RGE núm. 7334/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a política turística del Govern. DS
núm. 11, pàg. 560-561.

Preguntes
RGE núm. 6908/19, relativa a impuls de les exportacions

dels productes de les diferents denominacions d’origen. DS
núm. 10, pàg. 482.

RGE núm. 9145/19, relativa a política de recerca. DS núm.
15, pàg. 773.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 267. DS núm. 11, pàg. 585.

GARRIDO I RODRÍGUEZ, MERCEDES (Grup
Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 9.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 87.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 3) pàg. 1095-1096, 1101, 1117-1118, 1122-1123.

Mocions
RGE núm. 6768/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general en matèria d’emergències. DS núm. 10, pàg.
506-507.

RGE núm. 8453/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de funció pública. DS
núm. 15, pàg. 809-810.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3353/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures urgents en matèria d’habitatge. DS núm. 4, pàg. 134-
135.

RGE núm. 4765/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació de fons per a infraestructures de sanejament. DS núm.
8, pàg. 404-405.

RGE núm. 4935/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a dades de delinqüència i immigració il·legal
a les Illes Balears. DS núm. 15, pàg. 828-829.

RGE núm. 6086/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
i homenatge d’estat a les víctimes i als exiliats de la dictadura
franquista. DS núm. 12, pàg. 641-642 i 648-649.

RGE núm. 6868/19, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a resolució
d’ajudes per a l’habitatge a Eivissa. DS núm. 12, pàg. 634-635.

RGE núm. 7472/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració de
l’estratègia de paisatge de les Illes Balears. DS núm. 16, pàg.
877-878 i 884-885.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 267. DS núm. 11, pàg. 585.

GÓMEZ I GORDIOLA, JUAN MANUEL (Grup
Parlamentari Ciudadanos)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 9.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 87.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 2) pàg. 1059-1061, 1068-1069; (fascicle 4) pàg. 1139-
1141, 1150-1151, 1161-1162, 1170-1171.

Mocions
RGE núm. 5710/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria d’hisenda. DS núm. 7,
pàg. 313.

RGE núm. 9229/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a defensa del règim constitucional. DS núm.
16, pàg. 872-873.

Preguntes
RGE núm. 4079/19, relativa a retallades i ajusts

pressupostaris del Govern de les Illes Balears per a l’exercici
2019. DS núm. 4, pàg. 101.

RGE núm. 5200/19, relativa a agressions dels treballadors
del sector sanitari. DS núm. 6, pàg. 219.

RGE núm. 5984/19, relativa a actuacions per fomentar la
convivència intercultural i de gestió de la diversitat. DS núm.
7, pàg. 282.

RGE núm. 6546/19, relativa a situació dels efectius de
transport aeri i sanitari dels quals n’és responsable el Govern.
DS núm. 9, pàg. 426.

RGE núm. 7428/19, relativa a pujada d’imposts per a
l’exercici 2020. DS núm. 11, pàg. 534.

RGE núm. 7796/19, relativa a vacunació per al personal
sanitari del Servei Públic de Salut. DS núm. 13, pàg. 659.
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RGE núm. 8407/19, relativa a l’informe de la Sindicatura
de Comptes de l’exercici 2017 en relació amb l’ib-salut. DS
núm. 14, pàg. 706.

RGE núm. 9297/19, relativa a 10 milions corresponents a
les bestretes del Consell Insular de Mallorca. DS núm. 16, pàg.
845.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3541/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a elaboració de l’informe d’impacte familiar
en els projectes de llei. DS núm. 6, pàg. 251.

RGE núm. 3955/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a detecció precoç del càncer de mama. DS núm. 9, pàg. 460.

RGE núm. 4599/19, dels grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a la solució al desfasament de
recursos previst per a l’any 2019. DS núm. 5, pàg. 204.

RGE núm. 4935/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a dades de delinqüència i immigració il·legal
a les Illes Balears. DS núm. 15, pàg. 826-827.

RGE núm. 10265/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació dels
drets i les garanties de les persones en el procés de morir, i del
dret a l’eutanàsia. DS núm. 17, pàg. 932.

Compareixences
RGE núm. 6274/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de
despesa no financera per a l’exercici de 2020 (amb debat i
votació). DS núm. 8, pàg. 382-383 i 394-395.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 267. DS núm. 11, pàg. 585.

GÓMEZ I PICARD, PATRICIA JUANA (Grup
Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 9.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 88.

GUASP I BARRERO, PATRICIA (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 10.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 87.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 1) pàg. 952-954, 968-969, 982, 990; (fascicle 2) pàg.
1034-1036, 1046-1047; (fascicle 3) pàg. 1111-1112, 1120-
1121.

Interpel·lacions

RGE núm. 3358/19, relativa a política del Govern de les
Illes Balears en relació amb l’augment i el nomenament d’alts
càrrecs i personal eventual. DS núm. 4, pàg. 124-125 i 127.

Mocions
RGE núm. 5124/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a política de nomenament i sobredimensió d’alts
càrrecs i càrrecs de confiança per part del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 6, pàg. 241-242 i 247-248.

RGE núm. 6266/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a política educativa. DS núm. 8, pàg. 369.

RGE núm. 6768/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general en matèria d’emergències. DS núm. 10, pàg.
509-510.

RGE núm. 7487/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb l’inici del curs
escolar. DS núm. 12, pàg. 628.

Preguntes
RGE núm. 4939/19, relativa a barracons en els centres

escolars. DS núm. 5, pàg. 158.
RGE núm. 5202/19, relativa a valoració de les dades de

criminalitat a Balears. DS núm. 7, pàg. 295.
RGE núm. 5988/19, relativa a modificació de les bases de

la convocatòria per al lloc de director gerent de l’Institut
d’Indústries Culturals per eliminar el requisit del català. DS
núm. 7, pàg. 283.

RGE núm. 6389/19, relativa a finançament de la Universitat
de les Illes Balears. DS núm. 8, pàg. 349.

RGE núm. 6851/19, relativa a valoració del Govern de les
Illes Balears de la cremada de la bandera espanyola a un
esdeveniment que comptava amb una subvenció del Govern.
DS núm. 9, pàg. 434.

RGE núm. 6915/19, relativa a mesures contra l’escletxa
salarial i la precarietat laboral femenina. DS núm. 10, pàg. 488.

RGE núm. 7497/19, relativa a postura que va adoptar la Sra.
Armengol davant la firma de la declaració de la Llotja de Mar
pels seus socis en el Govern. DS núm. 11, pàg. 548.

RGE núm. 7643/19, relativa a quins acords i polítiques dels
acords de Bellver no podrà complir el Govern amb el Projecte
de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma per a
l’any 2020. DS núm. 13, pàg. 672.

RGE núm. 8408/19, relativa a retallades a la partida
pressupostària del 2020 destinada a infraestructures educatives.
DS núm. 14, pàg. 718.

RGE núm. 9136/19, relativa a declaracions de la ministra
Celaá sobre la llibertat d’ensenyament. DS núm. 15, pàg. 790.

RGE núm. 10283/19, relativa a decret de creació de
l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics. DS núm. 16, pàg.
858.

RGE núm. 10333/19, relativa a mesures previstes pel
Govern davant l’augment de l’atur en quasi un 4% a Balears.
DS núm. 17, pàg. 912.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4024/19, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, per a la república. DS núm. 5, pàg. 211.
RGE núm. 4096/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a les subvencions a entitats polititzades d’imposició
lingüística i suport al separatisme i de propaganda partidista
contra el nostre sistema democràtic. DS núm. 7, pàg. 326-327
i 334.
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RGE núm. 4554/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls
de mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal
i de la corresponsabilitat. DS núm. 8, pàg. 411-412.

RGE núm. 5039/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes per a l’adquisició de llibres i material didàctic. DS
núm. 13, pàg. 694.

RGE núm. 6086/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
i homenatge d’estat a les víctimes i als exiliats de la dictadura
franquista. DS núm. 12, pàg. 645-646.

RGE núm. 6861/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, contra la violència
masclista. DS núm. 15, pàg. 818.

RGE núm. 8466/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa de les llibertats educatives consagrades a la
Constitució. DS núm. 16, pàg. 888-889.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 267. DS núm. 11, pàg. 585.

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

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 10.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 87.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 3) pàg. 1091-1093, 1099-1100; (fascicle 5) pàg. 1233-
1235.

Mocions
RGE núm. 7487/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en relació amb l’inici del curs
escolar. DS núm. 12, pàg. 627.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3353/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures urgents en matèria d’habitatge. DS núm. 4, pàg. 131.
RGE núm. 3379/19, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a accés assequible a l’habitatge públic. DS
núm. 11, pàg. 579-580.

RGE núm. 3623/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport al turisme de creuers. DS núm. 7, pàg. 320-321.

RGE núm. 4024/19, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, per a la república. DS núm. 5, pàg. 209-210.

RGE núm. 4765/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació de fons per a infraestructures de sanejament. DS núm.
8, pàg. 401-402.

RGE núm. 5137/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a establiment
d’una àrea de control d’emissions a la Mediterrània. DS núm.
9, pàg. 466-467.

RGE núm. 6086/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement

i homenatge d’estat a les víctimes i als exiliats de la dictadura
franquista. DS núm. 12, pàg. 642-643.

RGE núm. 7472/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració de
l’estratègia de paisatge de les Illes Balears. DS núm. 16, pàg.
878-879.

RGE núm. 8478/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
qualitat de l’aire. DS núm. 17, pàg. 940.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 267. DS núm. 11, pàg. 585.

JUAN I GUASCH, MARIANO (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1, pàg. 10.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 87.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 3) pàg. 1080-1082, 1086-1087, 1097.

Preguntes
RGE núm. 5021/19, relativa a pagament de les sol·licituds

de subvenció a la rehabilitació d'edificis i habitatges, millora de
la seguretat i l'accessibilitat. DS núm. 5, pàg. 146.

RGE núm. 5356/19, relativa a desenvolupament
d'infraestructures educatives a Santa Eulària des Riu. DS núm.
6, pàg. 228.

RGE núm. 5996/19, relativa a depuradora de Portinatx. DS
núm. 7, pàg. 288.

RGE núm. 7641/19, relativa a intrusisme en matèria de
transport a Eivissa. DS núm. 12, pàg. 606.

RGE núm. 9140/19, relativa a inversions en matèria de
sanejament i depuració d'aigües. DS núm. 15, pàg. 777.

RGE núm. 10363/19, relativa a costs del transport marítim.
DS núm. 17, pàg. 903.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6868/19, dels grups parlamentaris Unidas

Podemos, MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a resolució
d’ajudes per a l’habitatge a Eivissa. DS núm. 12, pàg. 637-638.

RGE núm. 7472/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració de
l’estratègia de paisatge de les Illes Balears. DS núm. 16, pàg.
880-882.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 267. DS núm. 11, pàg. 585.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)
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Jurament del càrrec, DS núm. 1, pàg. 11.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 88.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 3) pàg. 1102-1103, 1108-1109, 1118-1119.

Interpel·lacions
RGE núm. 7683/19, relativa a política general del Govern

en matèria de funció pública. DS núm. 13, pàg. 677-679 i 681-
682.

RGE núm. 10279/19, relativa a política general del Govern
en matèria d’oposicions i accés a la funció pública. DS núm.
17, pàg. 924-925 i 927.

Mocions
RGE núm. 5124/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a política de nomenament i sobredimensió d’alts
càrrecs i càrrecs de confiança per part del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 6, pàg. 242-243.

RGE núm. 8453/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de funció pública. DS
núm. 15, pàg. 808-809 i 814-815.

RGE núm. 9229/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a defensa del règim constitucional. DS núm.
16, pàg. 871-872.

Preguntes
RGE núm. 6363/19, relativa a evolució de funcionaris i

treballadors públics. DS núm. 8, pàg. 339.
RGE núm. 7635/19, relativa a desdotar places de

funcionaris no cobertes. DS núm. 12, pàg. 598.
RGE núm. 8415/19, relativa a recursos suficients per fer

front als drets retributius dels interins reconeguts recentment
per sentència. DS núm. 14, pàg. 701.

RGE núm. 10277/19, relativa a filtració de preguntes de les
oposicions de la CAIB. DS núm. 16, pàg. 841.

RGE núm. 10364/19, relativa a processos selectius per
accedir a la funció pública. DS núm. 17, pàg. 901.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4024/19, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, per a la república. DS núm. 5, pàg. 210-211.
RGE núm. 4096/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a les subvencions a entitats polititzades d’imposició
lingüística i suport al separatisme i de propaganda partidista
contra el nostre sistema democràtic. DS núm. 7, pàg. 327-328.

RGE núm. 4935/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a dades de delinqüència i immigració il·legal
a les Illes Balears. DS núm. 15, pàg. 824-825.

RGE núm. 6086/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
i homenatge d’estat a les víctimes i als exiliats de la dictadura
franquista. DS núm. 12, pàg. 646-647.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 268. DS núm. 11, pàg. 585.

LÓPEZ I SORIA, ALEJANDRO (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 10.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 87.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 4) pàg. 1184-1185; (fascicle 5) pàg. 1213-1214, 1220.

Mocions
RGE núm. 8453/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de funció pública. DS
núm. 15, pàg. 810-811.

RGE núm. 9229/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a defensa del règim constitucional. DS núm.
16, pàg. 872.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7365/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a impuls dels clústers de moda i
alimentació. DS núm. 13, pàg. 684-685.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 267. DS núm. 11, pàg. 585.

MARÍ I MARÍ, MARÍA TANIA (Grup Parlamentari
Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 10.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 87.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 4) pàg. 1153-1154, 1158-1159, 1169.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears (vot telemàtic). DS núm. 6, pàg. 267.

MARÍ I RENNESSON, VIRGINIA (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1, pàg. 10.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 87.
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Preguntes
RGE núm. 4631/19, relativa a actuacions en relació amb els

descarts de tonyina vermella. DS núm. 4, pàg. 105.
RGE núm. 5358/19, relativa a ocupació maritimoterrestre

d'ús d'embarcadors i àrees de fondeig que afecten la zona de
Tagomago. DS núm. 6, pàg. 229.

RGE núm. 6364/19, relativa a comissió de seguiment del
Pla de barques d’arrossegament alacantines a Eivissa i
Formentera. DS núm. 8, pàg. 358.

RGE núm. 6903/19, relativa a finançament de la planta de
Ca Na Putxa a Eivissa. DS núm. 10, pàg. 479.

RGE núm. 7420/19, relativa a sistema de detecció
d’emissions contaminants als ports de les Illes Balears. DS
núm. 11, pàg. 533.

RGE núm. 7634/19, relativa a pla plurianual per a la pesca
demersal de la Mediterrània Occidental. DS núm. 13, pàg. 653.

RGE núm. 7801/19, relativa a reserva marina d’interès
pesquer a la zona de ponent de Mallorca. DS núm. 13, pàg.
660.

RGE núm. 9139/19, relativa a servei de ressonància
magnètica a Formentera. DS núm. 15, pàg. 782.

RGE núm. 9342/19, relativa a xarxes de pesca
abandonades. DS núm. 16, pàg. 846.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5137/19, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a establiment
d’una àrea de control d’emissions a la Mediterrània. DS núm.
9, pàg. 468-469.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 268. DS núm. 11, pàg. 585.

MARÍ I TORRES, VICENTE (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1, pàg. 10.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 87.

Mocions
RGE núm. 6457/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

política general del Govern en matèria de transport marítim. DS
núm. 9, pàg. 454.

Preguntes
RGE núm. 6368/19, relativa a eliminació de les cèdules

d’habitabilitat. DS núm. 8, pàg. 340.
RGE núm. 6670/19, relativa a modificació de la Llei

d’habitatge per facilitar la construcció d’habitatges de protecció
oficial. DS núm. 9, pàg. 421.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 268. DS núm. 11, pàg. 585.

MARÍ I TUR, JORDI (Grup Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 3, pàg. 92.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 5) pàg. 1215-1217, 1220-1221.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 268. DS núm. 11, pàg. 585.

MARTÍN I PERDIZ, ANTONIA (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 10.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 87.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 1) pàg. 963-965, 972; (fascicle 2), pàg. 1016-1017,
1023, 1061, 1069; (fascicle 4) pàg. 1164-1165, 1172.

Decrets llei
2/2019, de 4 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes

puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel
concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas
Cook sobre l’economia de les Illes Balears. DS núm. 10, pàg.
519-521.

Mocions
RGE núm. 5710/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria d’hisenda. DS núm. 7,
pàg. 312.

RGE núm. 7334/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a política turística del Govern. DS
núm. 11, pàg. 561-562.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3955/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a detecció precoç del càncer de mama. DS núm. 9, pàg. 459-
460.

RGE núm. 4598/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reclamació dels 177 milions d’euros que el Govern de l’Estat
deu al Govern de les Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 258-259.

RGE núm. 4599/19, dels grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a la solució al desfasament de
recursos previst per a l’any 2019. DS núm. 5, pàg. 200-201.

RGE núm. 10265/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació dels
drets i les garanties de les persones en el procés de morir, i del
dret a l’eutanàsia. DS núm. 17, pàg. 929-930.

Compareixences
RGE núm. 6274/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de
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despesa no financera per a l’exercici de 2020 (amb debat i
votació). DS núm. 8, pàg. 380-382 i 393-394.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 268. DS núm. 11, pàg. 585.

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

Promesa del càrrec, DS núm. 3, pàg. 92.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 2) pàg. 1017-1018, 1023, 1041-1042, 1049; (fascicle
4) pàg. 1185-1186; (fascicle 5) pàg. 1214-1215, 1220.

Decrets llei
2/2019, de 4 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes

puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel
concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas
Cook sobre l’economia de les Illes Balears. DS núm. 10, pàg.
521-522.

Mocions
RGE núm. 6266/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a política educativa. DS núm. 8, pàg. 371-
372.

RGE núm. 7334/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a política turística del Govern. DS
núm. 11, pàg. 562.

RGE núm. 7487/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb l’inici del curs
escolar. DS núm. 12, pàg. 628-629.

RGE núm. 8276/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la cultura. DS
núm. 15, pàg. 805.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3353/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures urgents en matèria d’habitatge. DS núm. 4, pàg. 132.
RGE núm. 3623/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport al turisme de creuers. DS núm. 7, pàg. 321-322.
RGE núm. 4026/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a defensa del sector turística i contra els actes de turismofòbia
a les Illes Balears. DS núm. 11, pàg. 571-572.

RGE núm. 4096/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a les subvencions a entitats polititzades d’imposició
lingüística i suport al separatisme i de propaganda partidista
contra el nostre sistema democràtic. DS núm. 7, pàg. 329.

RGE núm. 5039/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes per a l’adquisició de llibres i material didàctic. DS
núm. 13, pàg. 694-695.

RGE núm. 6868/19, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a resolució
d’ajudes per a l’habitatge a Eivissa. DS núm. 12, pàg. 634.

RGE núm. 7365/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a impuls dels clústers de moda i
alimentació. DS núm. 13, pàg. 685-686.

RGE núm. 8466/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa de les llibertats educatives consagrades a la
Constitució. DS núm. 16, pàg. 890.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 264. DS núm. 11, pàg. 585.

MASCARÓ I BOSCH, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 3, pàg. 92.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 264. DS núm. 11, pàg. 585.

MAYOR I ABAD, CRISTINA (Grup Parlamentari Unidas
Podemos)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 10.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 87.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 4) pàg. 1141-1142.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3541/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a elaboració de l’informe d’impacte familiar
en els projectes de llei. DS núm. 6, pàg. 250-251.

RGE núm. 4554/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls
de mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal
i de la corresponsabilitat. DS núm. 8, pàg. 407-408.

RGE núm. 4935/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a dades de delinqüència i immigració il·legal
a les Illes Balears. DS núm. 15, pàg. 825-826.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 264. DS núm. 11, pàg. 585.

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

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 10.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 87.
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Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 1) pàg. 955, 969; (fascicle 2), pàg. 1014-1015, 1063-
1064; (fascicle 5) pàg. 1211-1213.

Decrets llei
2/2019, de 4 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes

puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel
concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas
Cook sobre l’economia de les Illes Balears. DS núm. 10, pàg.
523-524.

Interpel·lacions
RGE núm. 6001/19, relativa a política turística del Govern.

DS núm. 9, pàg. 444-445 i 447-448.

Mocions
RGE núm. 5124/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a política de nomenament i sobredimensió d’alts
càrrecs i càrrecs de confiança per part del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 6, pàg. 245-246.

RGE núm. 7334/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a política turística del Govern. DS
núm. 11, pàg. 559 i 566-567.

RGE núm. 8453/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de funció pública. DS
núm. 15, pàg. 813.

RGE núm. 9229/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a defensa del règim constitucional. DS núm.
16, pàg. 874.

Preguntes
RGE núm. 4722/19, relativa a aposta pels centres

comercials a cel obert per dinamitzar el petit i mitjà comerç. DS
núm. 4, pàg. 112.

RGE núm. 5349/19, relativa a possibilitat d'extracció de
recursos de la pedrera d'Establiments. DS núm. 6, pàg. 222.

RGE núm. 6355/19, relativa a canvis en l’impost de turisme
sostenible. DS núm. 8, pàg. 342.

RGE núm. 6912/19, relativa a cobrament per part del
Govern de les Illes Balears de 177 milions d’euros pendents.
DS núm. 10, pàg. 483.

RGE núm. 7630/19, relativa a impuls de mesures per
potenciar el comerç. DS núm. 12, pàg. 604.

RGE núm. 8404/19, relativa a reclamació de la publicació
anual de les balances fiscals. DS núm. 14, pàg. 703.

RGE núm. 9350/19, relativa a reclamació al pròxim govern
estatal d’un nou model de finançament autonòmic. DS núm. 16,
pàg. 857.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3353/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures urgents en matèria d’habitatge. DS núm. 4, pàg. 129-
130.

RGE núm. 3379/19, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a accés assequible a l’habitatge públic. DS
núm. 11, pàg. 582-583.

RGE núm. 3623/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport al turisme de creuers. DS núm. 7, pàg. 323.

RGE núm. 4024/19, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, per a la república. DS núm. 5, pàg. 212.

RGE núm. 4765/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació de fons per a infraestructures de sanejament. DS núm.
8, pàg. 403.

RGE núm. 6868/19, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a resolució
d’ajudes per a l’habitatge a Eivissa. DS núm. 12, pàg. 638-639.

RGE núm. 7472/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració de
l’estratègia de paisatge de les Illes Balears. DS núm. 16, pàg.
883-884.

RGE núm. 8478/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
qualitat de l’aire. DS núm. 17, pàg. 944.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 264. DS núm. 11, pàg. 585.

MÉNDEZ I BAIGES, JESÚS (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Jurament del càrrec, DS núm. 1, pàg. 10.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 88.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 4) pàg. 1181-1182; (fascicle 5) pàg. 1210-1211, 1219.

Mocions
RGE núm. 6457/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

política general del Govern en matèria de transport marítim. DS
núm. 9, pàg. 451-452.

RGE núm. 8276/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la cultura. DS
núm. 15, pàg. 804-805.

Preguntes
RGE núm. 4938/19, relativa a conducció del gas a

Menorca. DS núm. 5, pàg. 141.
RGE núm. 6353/19, relativa a aqüífers a Menorca. DS núm.

8, pàg. 341.
RGE núm. 7417/19, relativa al programa British al CEIP Sa

Graduada de Maó. DS núm. 11, pàg. 536.
RGE núm. 7642/19, relativa a estat de les negociacions

davant la Unió Europea que ha anunciat el Govern sobre la
instal·lació dels generadors a l’illa de Menorca. DS núm. 12,
pàg. 601.

RGE núm. 9149/19, relativa a la relació institucional de les
Illes Balears amb el continent americà. DS núm. 15, pàg. 774.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8478/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

qualitat de l’aire. DS núm. 17, pàg. 938-939.

Eleccions i designacions
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Elecció de dues membres del Consell Assessor de
Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 265. DS núm. 11, pàg. 585.

MORANTE I MILLA, ANTONIO (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 10.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 88.

NEGUERUELA I VÁZQUEZ, IAGO (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 10.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 88.

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

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 10.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 38-41, 74-75 i 88.

Ratificació dels candidats i/o candidates a senadors i/o
senadores que han de representar la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
DS núm. 3, pàg. 95.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.DS núm. 14,
pàg. 739-741, 748-749, 762-763. DS núm. 18. (Fascicle 2) pàg.
1013-1014, 1022; (fascicle 5) pàg. 1230-1231, 1241-1242.

Decrets llei
2/2019, de 4 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes

puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel
concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas
Cook sobre l’economia de les Illes Balears. DS núm. 10, pàg.
521.

Mocions
RGE núm. 7334/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a política turística del Govern. DS
núm. 11, pàg. 560.

RGE núm. 8453/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de funció pública. DS
núm. 15, pàg. 811-812.

Preguntes

RGE núm. 4639/19, relativa a auditoria de les entitats
subvencionades. DS núm. 4, pàg. 116.

RGE núm. 5005/19, relativa a beneficis fiscals a joves
emprenedors i autònoms. DS núm. 5, pàg. 156.

RGE núm. 5981/19, relativa a cessament d’activitat del
majorista de viatges Thomas Cook. DS núm. 7, pàg. 293.

RGE núm. 6472/19, relativa a increment del 25% dels
aranzels als productes alimentaris per part del govern dels
Estats Units. DS núm. 8, pàg. 360.

RGE núm. 6663/19, relativa a pagaments als proveïdors de
l’administració. DS núm. 9, pàg. 441.

RGE núm. 6917/19, relativa a llista d’espera per a l’accés
als habitatges de protecció oficial a les Illes Balears. DS núm.
10, pàg. 495.

RGE núm. 7631/19, relativa a desviacions pressupostàries
en els projectes de l’ITS. DS núm. 12, pàg. 617.

RGE núm. 8406/19, relativa a detecció i foment del talent
a les Illes Balears. DS núm. 14, pàg. 716.

RGE núm. 9331/19, relativa a negociacions i acords del
Govern amb els promotors per a la construcció d’habitatge
social. DS núm. 16, pàg. 855.

RGE núm. 10332/19, relativa a demora en el pagament als
proveïdors per part de l’administració. DS núm. 17, pàg. 921.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3353/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures urgents en matèria d’habitatge. DS núm. 4, pàg. 130-
131.

RGE núm. 3379/19, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a accés assequible a l’habitatge públic. DS
núm. 11, pàg. 580-581.

RGE núm. 3623/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport al turisme de creuers. DS núm. 7, pàg. 321.

RGE núm. 4598/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reclamació dels 177 milions d’euros que el Govern de l’Estat
deu al Govern de les Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 259.

RGE núm. 7365/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a impuls dels clústers de moda i
alimentació. DS núm. 13, pàg. 687.

Compareixences
RGE núm. 4626/19, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears per informar sobre la necessitat de finançament de la
comunitat autònoma. DS núm. 5, pàg. 177-178 i 191.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 265. DS núm. 11, pàg. 585.

PONS I FULLANA, MARIA ASUNCIÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 11.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 88.

Projectes de llei
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RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 4) pàg. 1174-1175, 1179, 1189-1190.

Preguntes
RGE núm. 4632/19, relativa a projecte pilot de recàrrega de

l’aqüífer d’Es Migjorn. DS núm. 4, pàg. 106.
RGE núm. 4635/19, relativa a retallades en matèria de salut.

DS núm. 4, pàg. 113.
RGE núm. 5020/19, relativa a projecte de centre integrat de

formació professional d'hoteleria i turisme de Ciutadella. DS
núm. 5, pàg. 155.

RGE núm. 5355/19, relativa a pagament de les ajudes que
gestiona el Govern de les Illes Balears als pagesos i ramaders
de les Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 234.

RGE núm. 5994/19, relativa a retard en la gasificació de
Menorca. DS núm. 7, pàg. 292.

RGE núm. 6366/19, relativa a necessitat de reforçar el
subministrament d’energia elèctrica a Menorca. DS núm. 8,
pàg. 352.

RGE núm. 6669/19, relativa a subvencions del sector agrari
pendents de pagament de l’anterior legislatura. DS núm. 9, pàg.
420.

RGE núm. 7422/19, relativa a actuacions del Govern de les
Illes Balears contra la plaga de processionària que afecta els
pinars de Menorca. DS núm. 11, pàg. 544.

RGE núm. 7636/19, relativa a mesures de reforç davant una
possible interrupció del subministrament elèctric a Menorca.
DS núm. 12, pàg. 613.

RGE núm. 7803/19, relativa a rescat i pagament dels
sobrecosts de les dessaladores de Ciutadella i Santa Eulària. DS
núm. 13, pàg. 669.

RGE núm. 8419/19, relativa a nou centre d’educació
infantil i primària d’Es Mercadal. DS núm. 14, pàg. 714.

RGE núm. 9142/19, relativa a compensacions per
desplaçaments i estades dels usuaris de l’ib-salut fora de la seva
àrea de salut. DS núm. 15, pàg. 787.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8478/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

qualitat de l’aire. DS núm. 17, pàg. 939.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 265. DS núm. 11, pàg. 585.

PONS I PONS, MARC ISAAC (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 11.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 88.

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

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 11.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 85.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 1) pàg. 982-983, 990-991; (fascicle 2), pàg. 1036-
1037, 1047-1048; (fascicle 4) pàg. 1144-1145, 1163, 1171-
1172.

Mocions
RGE núm. 6266/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a política educativa. DS núm. 8, pàg. 372.
RGE núm. 7487/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en relació amb l’inici del curs
escolar. DS núm. 12, pàg. 626.

RGE núm. 8276/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la cultura. DS
núm. 15, pàg. 806.

Preguntes
RGE núm. 4999/19, relativa a valoració de l'augment dels

intents de suïcidi entre els joves a les Illes Balears. DS núm. 5,
pàg. 142.

RGE núm. 5982/19, relativa a accions del Govern per donar
resposta a les necessitats i reivindicacions dels galeristes de les
Balears. DS núm. 7, pàg. 278.

RGE núm. 6662/19, relativa a decisió sobre la possible
internalització dels serveis informatius d’IB3. DS núm. 9, pàg.
424.

RGE núm. 7418/19, relativa a tractaments per a la fibrosi
quística als pacients de les Illes Balears. DS núm. 11, pàg. 532.

RGE núm. 7798/19, relativa a actuació del Govern davant
la compra d'Air Europa per part d'IAG. DS núm. 13, pàg. 656.

RGE núm. 9165/19, relativa a mesures en relació amb la
violència filioparental. DS núm. 15, pàg. 780.

RGE núm. 9351/19, relativa a personal del Servei de
radioteràpia a Eivissa. DS núm. 16, pàg. 843.

RGE núm. 10367/19, relativa a valoració que fa el Govern
de les Illes Balears dels resultats obtinguts en el darrer informe
PISA. DS núm. 17, pàg. 906.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3541/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a elaboració de l’informe d’impacte familiar
en els projectes de llei. DS núm. 6, pàg. 252-253.

RGE núm. 3955/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a detecció precoç del càncer de mama. DS núm. 9, pàg. 462.

RGE núm. 4554/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls
de mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal
i de la corresponsabilitat. DS núm. 8, pàg. 413-414.

RGE núm. 4935/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a dades de delinqüència i immigració il·legal
a les Illes Balears. DS núm. 15, pàg. 828.

RGE núm. 5039/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes per a l’adquisició de llibres i material didàctic. DS
núm. 13, pàg. 692.

RGE núm. 6086/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
i homenatge d’estat a les víctimes i als exiliats de la dictadura
franquista. DS núm. 12, pàg. 644-645.
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RGE núm. 6861/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, contra la violència
masclista. DS núm. 15, pàg. 820.

RGE núm. 8466/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa de les llibertats educatives consagrades a la
Constitució. DS núm. 16, pàg. 899-891.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 265. DS núm. 11, pàg. 585.

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

Jurament del càrrec, DS núm. 1, pàg. 11.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 85.

Mocions
RGE núm. 6768/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general en matèria d’emergències. DS núm. 10, pàg.
510-511.

RGE núm. 8453/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de funció pública. DS
núm. 15, pàg. 812-813.

Preguntes
RGE núm. 4581/19, relativa a pressuposts que dedica el

Govern de les Illes Balears a cultura. DS núm. 4, pàg. 102.
RGE núm. 6000/19, relativa a targetes sanitàries. DS núm.

7, pàg. 279.
RGE núm. 6677/19, relativa a situació dels interins a la

comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 9, pàg. 425.
RGE núm. 7401/19, relativa a millores a les depuradores.

DS núm. 11, pàg. 531.
RGE núm. 7746/19, relativa a violència de gènere. DS núm.

13, pàg. 655.
RGE núm. 9273/19, relativa a transport sanitari aeri. DS

núm. 15, pàg. 778.
RGE núm. 10322/19, relativa a taxa d’avortaments. DS

núm. 17, pàg. 902.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3541/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a elaboració de l’informe d’impacte familiar
en els projectes de llei. DS núm. 6, pàg. 248-249 i 254.

RGE núm. 3955/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a detecció precoç del càncer de mama. DS núm. 9, pàg. 461-
462.

RGE núm. 4026/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa del sector turística i contra els actes de turismofòbia
a les Illes Balears. DS núm. 11, pàg. 572.

RGE núm. 4554/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls
de mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal
i de la corresponsabilitat. DS núm. 8, pàg. 410-411.

RGE núm. 4598/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reclamació dels 177 milions d’euros que el Govern de l’Estat
deu al Govern de les Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 260-261.

RGE núm. 4599/19, dels grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a la solució al desfasament de
recursos previst per a l’any 2019. DS núm. 5, pàg. 201-202.

RGE núm. 4765/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació de fons per a infraestructures de sanejament. DS núm.
8, pàg. 400-401.

RGE núm. 6861/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, contra la violència
masclista. DS núm. 15, pàg. 820-821.

RGE núm. 6868/19, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a resolució
d’ajudes per a l’habitatge a Eivissa. DS núm. 12, pàg. 636.

RGE núm. 7365/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a impuls dels clústers de moda i
alimentació. DS núm. 13, pàg. 687-688.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 265. DS núm. 11, pàg. 585.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1, pàg. 11.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 85.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 2) pàg. 1025-1027, 1031-1032, 1044-1045, 1051-
1052, 1056-1057, 1067.

Interpel·lacions
RGE núm. 4066/19, relativa a política del Govern en relació

amb l’inici del curs escolar. DS núm. 10, pàg. 498-500 i 502-
503.

RGE núm. 4067/19, relativa a política general del Govern
en relació amb la futura llei educativa. DS núm. 11, pàg. 554-
555 i 557-558.

RGE núm. 4068/19, relativa a política general del Govern
en relació amb la cultura. DS núm. 12, pàg. 618-620 i 622-623.

RGE núm. 4069/19, relativa a política general del Govern
en relació amb les infraestructures educatives i eliminació de
barracons. DS núm. 16, pàg. 864-866 i 867-868.

Mocions
RGE núm. 6266/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a política educativa. DS núm. 8, pàg. 369-
370.

RGE núm. 7487/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb l’inici del curs
escolar. DS núm. 12, pàg. 624-625 i 631-632.

RGE núm. 8276/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la cultura. DS
núm. 15, pàg. 801 i 807-808.

Preguntes
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RGE núm. 4634/19, relativa a retallades en matèria
d’educació. DS núm. 4, pàg. 108.

RGE núm. 5017/19, relativa a atenció educativa als infants
amb necessitats especials. DS núm. 5, pàg. 151.

RGE núm. 5351/19, relativa a servei de transport escolar.
DS núm. 6, pàg. 232.

RGE núm. 5990/19, relativa a política de nomenaments en
cultura. DS núm. 7, pàg. 291.

RGE núm. 6361/19, relativa a preus dels menús escolars a
les Illes Balears. DS núm. 8, pàg. 350.

RGE núm. 6664/19, relativa a recursos destinats pel Govern
al sistema de fitxatge de jornada laboral dels docents. DS núm.
9, pàg. 433.

RGE núm. 6864/19, relativa a retorn de la subvenció al
concert MUR de Felanitx. DS núm. 9, pàg. 436.

RGE núm. 6902/19, relativa a creixement a les Illes Balears
per a 2020. DS núm. 10, pàg. 489.

RGE núm. 7419/19, relativa a política industrial del
Govern. DS núm. 11, pàg. 542.

RGE núm. 7633/19, relativa a utilització de l’ecotaxa per
compensar les retallades en els comptes del Govern. DS núm.
12, pàg. 611.

RGE núm. 7800/19, relativa a programa d’acompanyament
escolar. DS núm. 13, pàg. 668.

RGE núm. 8414/19, relativa a obres en els centres
educatius. DS núm. 14, pàg. 713.

RGE núm. 8418/19, relativa a atenció a la diversitat. DS
núm. 14, pàg. 715.

RGE núm. 9138/19, relativa a atac de la ministra Celaá a les
famílies de l’escola concertada. DS núm. 15, pàg. 789.

RGE núm. 9341/19, relativa a falta de transport escolar per
als estudiants de batxiller i d’FP de la part forana de Mallorca.
DS núm. 16, pàg. 853.

RGE núm. 10357/19, relativa a demanda social a l’hora de
planificar els centres educatius. DS núm. 17, pàg. 914.

RGE núm. 10358/19, relativa a CEIP Sa Torre de Manacor.
DS núm. 17, pàg. 915.

Proposicions no de llei 
RGE núm. 3955/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a detecció precoç del càncer de mama. DS núm. 9, pàg. 464.
RGE núm. 5039/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ajudes per a l’adquisició de llibres i material didàctic. DS
núm. 13, pàg. 690-692 i 696-697.

RGE núm. 8466/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa de les llibertats educatives consagrades a la
Constitució. DS núm. 16, pàg. 886-887 i 893-894.

RGE núm. 10265/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació dels
drets i les garanties de les persones en el procés de morir, i del
dret a l’eutanàsia. DS núm. 17, pàg. 931-932.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 265. DS núm. 11, pàg. 585.

ROCA I MÉRIDA, RAMÓN (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 11.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 85.

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

Jurament del càrrec, DS núm. 1, pàg. 11.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 85.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.DS núm. 14,
pàg. 737-739, 748, 761-762. DS núm. 18. (Fascicle 1) pàg.
950-952, 967-968, 976-977, 980-981, 989-980; (fascicle 2)
pàg. 1006-1007, 1011-1012, 1021-1022, 1027-1028, 1032-
1033, 1045-1046, 1052-1053, 1057-1058, 1067-1068; (fascicle
3) pàg. 1082-1083, 1087, 1098, 1103-1105, 1109, 1119-1120;
(fascicle 4) pàg. 1132-1133, 1137-1138, 1149-1150, 1154-
1155, 1159, 1170, 1175-1176, 1179-1180, 1190-1191; (fascicle
5) pàg. 1202-1204, 1207-1208, 1218-1219, 1224-1225, 1229,
1241.

Decrets llei
2/2019, de 4 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes

puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel
concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas
Cook sobre l’economia de les Illes Balears. DS núm. 10, pàg.
522-523.

Mocions
RGE núm. 5124/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a política de nomenament i sobredimensió d’alts
càrrecs i càrrecs de confiança per part del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 6, pàg. 245.

RGE núm. 5710/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria d’hisenda. DS núm. 7,
pàg. 314-315.

RGE núm. 6457/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política general del Govern en matèria de transport marítim. DS
núm. 9, pàg. 455.

Preguntes
RGE núm. 5004/19, relativa a política de reducció

d'atracades. DS núm. 5, pàg. 144.
RGE núm. 5347/19, relativa a imposts. DS núm. 6, pàg.

221.
RGE núm. 6358/19, relativa a ensenyament de la religió

islàmica. DS núm. 8, pàg. 344.
RGE núm. 6901/19, relativa a adequació de la Llei de

memòria i reconeixements democràtics de les Illes Balears. DS
núm. 10, pàg. 478.

RGE núm. 7569/19, relativa a cossos i forces de l’Estat. DS
núm. 12, pàg. 603.

RGE núm. 8410/19, relativa a tractament PrEP. DS núm.
14, pàg. 704.

RGE núm. 9340/19, relativa al català llengua majoritària als
col·legis. DS núm. 16, pàg. 842.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 3353/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures urgents en matèria d’habitatge. DS núm. 4, pàg. 132-
133.

RGE núm. 3379/19, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a accés assequible a l’habitatge públic. DS
núm. 11, pàg. 581-582.

RGE núm. 3623/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport al turisme de creuers. DS núm. 7, pàg. 322-323.

RGE núm. 4935/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a dades de delinqüència i immigració il·legal
a les Illes Balears. DS núm. 15, pàg. 824 i 829-830.

RGE núm. 5039/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes per a l’adquisició de llibres i material didàctic. DS
núm. 13, pàg. 692-693.

RGE núm. 5137/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a establiment
d’una àrea de control d’emissions a la Mediterrània. DS núm.
9, pàg. 469.

RGE núm. 6086/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
i homenatge d’estat a les víctimes i als exiliats de la dictadura
franquista. DS núm. 12, pàg. 643-644.

RGE núm. 7472/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració de
l’estratègia de paisatge de les Illes Balears. DS núm. 16, pàg.
883.

RGE núm. 10265/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació dels
drets i les garanties de les persones en el procés de morir, i del
dret a l’eutanàsia. DS núm. 17, pàg. 933.

Compareixences
RGE núm. 6274/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de
despesa no financera per a l’exercici de 2020 (Amb debat i
votació). DS núm. 8, pàg. 384-385 i 395.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 265. DS núm. 11, pàg. 585.

SAGRERAS I BALLESTER, SEBASTIÀ (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1, pàg. 11.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 85.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 5) pàg. 1200-1202, 1206-1207, 1217-1218.

Preguntes
RGE núm. 5018/19, relativa a dades sobre atur a les Illes

Balears. DS núm. 5, pàg. 145.
RGE núm. 5719/19, relativa a declaracions del ministre

José Luís Ábalos en relació amb el control als beneficiaris del

descompte per a residents a les Illes Balears. DS núm. 6, pàg.
224.

RGE núm. 5992/19, relativa a absentisme laboral a les Illes
Balears. DS núm. 7, pàg. 286.

RGE núm. 6369/19, relativa a funcionament de la Llei
agrària. DS núm. 8, pàg. 359.

RGE núm. 6904/19, relativa a concurs de concessió de
transport públic d’autobusos a Mallorca. DS núm. 10, pàg. 484.

RGE núm. 7423/19, relativa a investigació de la Unió
Europea sobre la declaració de noves ZEPA. DS núm. 12, pàg.
597.

RGE núm. 7804/19, relativa a finançament del metro fins
al Parc Bit amb recursos de l’ecotaxa. DS núm. 13, pàg. 662.

RGE núm. 8421/19, relativa a actuacions en relació amb la
planta de CEMEX de Lloseta. DS núm. 14, pàg. 709.

RGE núm. 10360/19, relativa a obligació de fitxar dels
treballadors i treballadores. DS núm. 17, pàg. 907.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7365/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a impuls dels clústers de moda i
alimentació. DS núm. 13, pàg. 686-687.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 265. DS núm. 11, pàg. 585.

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

Promesa del càrrec, DS núm. 3, pàg. 92.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.DS núm. 14,
pàg. 752-754, 764-765. DS núm. 18. (Fascicle 1) pàg. 984-985,
991; (fascicle 3) pàg. 1114-1115, 1121-1122.

Mocions
RGE núm. 5124/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a política de nomenament i sobredimensió d’alts
càrrecs i càrrecs de confiança per part del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 6, pàg. 243-244.

RGE núm. 6768/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general en matèria d’emergències. DS núm. 10, pàg.
507-508.

RGE núm. 8276/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la cultura. DS
núm. 15, pàg. 803-804.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4026/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a defensa del sector turística i contra els actes de turismofòbia
a les Illes Balears. DS núm. 11, pàg. 570-571.

Compareixences
RGE núm. 4626/19, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears per informar sobre la necessitat de finançament de la
comunitat autònoma. DS núm. 5, pàg. 176-177.

Eleccions i designacions
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Elecció de dues membres del Consell Assessor de
Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 265. DS núm. 11, pàg. 585.

SANSÓ I FUSTER, MARIA PILAR (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 3, pàg. 92.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 2) pàg. 1018-1019, 1024.

Decrets llei
2/2019, de 4 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes

puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel
concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas
Cook sobre l’economia de les Illes Balears. DS núm. 10, pàg.
525-526.

Mocions
RGE núm. 7334/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a política turística del Govern. DS
núm. 11, pàg. 565-566.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4026/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a defensa del sector turística i contra els actes de turismofòbia
a les Illes Balears. DS núm. 11, pàg. 569-570.

RGE núm. 7365/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a impuls dels clústers de moda i
alimentació. DS núm. 13, pàg. 684.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 265. DS núm. 11, pàg. 585.

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

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 12.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 2) pàg. 1039-1041.

Mocions
RGE núm. 6266/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a política educativa. DS núm. 8, pàg. 371.
RGE núm. 6457/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

política general del Govern en matèria de transport marítim. DS
núm. 9, pàg. 453.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4096/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a les subvencions a entitats polititzades d’imposició

lingüística i suport al separatisme i de propaganda partidista
contra el nostre sistema democràtic. DS núm. 7, pàg. 328-329.

RGE núm. 5039/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes per a l’adquisició de llibres i material didàctic. DS
núm. 13, pàg. 693-694.

RGE núm. 6861/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, contra la violència
masclista. DS núm. 15, pàg. 816-817.

RGE núm. 6868/19, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a resolució
d’ajudes per a l’habitatge a Eivissa. DS núm. 12, pàg. 633-634
i 640-641.

RGE núm. 8466/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa de les llibertats educatives consagrades a la
Constitució. DS núm. 16, pàg. 889-890.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 268. DS núm. 11, pàg. 585.

SANTIAGO I RODRÍGUEZ, JOSEFA (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 11.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 88.

THOMAS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 8.

Sessió constitutiva del Parlament, DS núm. 1, pàg. 12.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 88.

Sessió solemne d’obertura de la X legislatura
DS núm. 3, pàg. 93-94.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 265. DS núm. 11, pàg. 585.

TRIAY I FEDELICH, IRENE (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 3, pàg. 93.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 265. DS núm. 11, pàg. 585.
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TRUYOLS I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 3, pàg. 93.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 14,
pàg. 758-760, 767-768.DS núm. 18. (fascicle 1) pàg. 965-967,
973-974; (fascicle 2), pàg. 1065-1067.

Mocions
RGE núm. 5710/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria d’hisenda. DS núm. 7,
pàg. 317-318.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3379/19, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a accés assequible a l’habitatge públic. DS
núm. 11, pàg. 577-578.

RGE núm. 4598/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reclamació dels 177 milions d’euros que el Govern de l’Estat
deu al Govern de les Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 262.

RGE núm. 4599/19, dels grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a la solució al desfasament de
recursos previst per a l’any 2019. DS núm. 5, pàg. 199-200 i
206-207.

Compareixences
RGE núm. 6274/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de
despesa no financera per a l’exercici de 2020 (amb debat i
votació). DS núm. 8, pàg. 389-390 i 397.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 265. DS núm. 11, pàg. 585.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 11.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 55-57 i 85.

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.2020. DS núm.
14, pàg. 762. DS núm. 18. (Fascicle 5) pàg. 1236-1238.

Interpel·lacions
RGE núm. 3244/19, relativa a política general del Govern

en matèria de transport marítim. DS núm. 7, pàg. 305-307 i
309.

Mocions
RGE núm. 6457/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

política general del Govern en matèria de transport marítim. DS
núm. 9, pàg. 450-451 i 456-457.

RGE núm. 7487/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb l’inici del curs
escolar. DS núm. 12, pàg. 629-630.

RGE núm. 8276/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la cultura. DS
núm. 15, pàg. 806-807.

RGE núm. 9229/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a defensa del règim constitucional. DS núm.
16, pàg. 874-875.

RGE núm. 10317/19, relativa a connexió entre Formentera
i Eivissa a primera i darrera hora. DS núm. 17, pàg. 905.

Preguntes
RGE núm. 5003/19, relativa a situació de la tramitació del

Decret de regulació del transport marítim entre illes. DS núm.
5, pàg. 157.

RGE núm. 5342/19, relativa a actuacions previstes respecte
de les dades de contaminació per diòxid de nitrogen al Port de
La Savina. DS núm. 6, pàg. 220.

RGE núm. 5980/19, relativa a convocatòria de la primera
reunió de la Conferència de Presidents del mandat. DS núm. 7,
pàg. 281.

RGE núm. 7399/19, relativa a seguretat aèria dels trasllats
sanitaris. DS núm. 11, pàg. 546.

RGE núm. 8480/19, relativa a ampliació de l’IES Marc
Ferrer de Formentera. DS núm. 15, pàg. 781.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4026/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a defensa del sector turística i contra els actes de turismofòbia
a les Illes Balears. DS núm. 11, pàg. 574.

RGE núm. 4554/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls
de mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal
i de la corresponsabilitat. DS núm. 8, pàg. 409-410.

RGE núm. 5137/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a establiment
d’una àrea de control d’emissions a la Mediterrània. DS núm.
9, pàg. 470-471.

Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 265. DS núm. 11, pàg. 585.

VIDAL I VIDAL, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 11.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 85.

Preguntes
RGE núm. 5995/19, relativa a compliment del Pla

hidrològic. DS núm. 7, pàg. 277.
RGE núm. 7639/19, relativa a inspeccions d’empreses

públiques i privades en matèria de transport ferroviari. DS núm.
12, pàg. 599.

RGE núm. 9343/19, relativa a obres a les diferents escoles
de Santanyí. DS núm. 16, pàg. 839.
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Eleccions i designacions
Elecció de dues membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 265. DS núm. 11, pàg. 585.

YLLANES I SUÁREZ, JUAN PEDRO (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Promesa del càrrec, DS núm. 1, pàg. 11.

Sessió d’investidura de la persona candidata a president o
presidenta de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 34-38 i 85.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I
MODERNITZACIÓ, ISABEL CASTRO I FERNÁNDEZ

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 3) pàg. 1105-1108, 1110-1111.

Interpel·lacions
RGE núm. 4625/19, relativa a política general en matèria

d’emergències. DS núm. 8, pàg. 364-366 i 367.
RGE núm. 7683/19, relativa a política general del Govern

en matèria de funció pública. DS núm. 13, pàg. 679-681 i 682-
683.

RGE núm. 10279/19, relativa a política general del Govern
en matèria d’oposicions i accés a la funció pública. DS núm.
17, pàg. 925-926 i 927-928.

Preguntes
RGE núm. 6362/19, relativa a retard en el pagament de les

ajudes del Govern central als municipis del Llevant de
Mallorca afectats per les inundacions del passat mes d’octubre
de l’any 2018. DS núm. 8, pàg. 345.

RGE núm. 6363/19, relativa a evolució de funcionaris i
treballadors públics. DS núm. 8, pàg. 339.

RGE núm. 6662/19, relativa a decisió sobre la possible
internalització dels serveis informatius d’IB3. DS núm. 9, pàg.
424.

RGE núm. 6666/19, relativa a plans formatius per als
bombers. DS núm. 9, pàg. 429.

RGE núm. 6677/19, relativa a situació dels interins a la
comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 9, pàg. 425.

RGE núm. 6901/19, relativa a adequació de la Llei de
memòria i reconeixements democràtics de les Illes Balears. DS
núm. 10, pàg. 478.

RGE núm. 6906/19, relativa a audiències de la ràdio i
televisió públiques. DS núm. 10, pàg. 481.

RGE núm. 7400/19, relativa a treballs per proposar un
model de policia autonòmica. DS núm. 11, pàg. 545.

RGE núm. 7635/19, relativa a desdotar places de
funcionaris no cobertes. DS núm. 12, pàg. 598.

RGE núm. 8415/19, relativa a recursos suficients per fer
front als drets retributius dels interins reconeguts recentment
per sentència. DS núm. 14, pàg. 701.

RGE núm. 9141/19, relativa al servei de formació dels
col·lectius d’emergències. DS núm. 15, pàg. 783.

RGE núm. 10277/19, relativa a filtració de preguntes de les
oposicions de la CAIB. DS núm. 16, pàg. 841.

RGE núm. 10359/19, relativa a base de la UME a les Illes
Balears. DS núm. 17, pàg. 908.

RGE núm. 10364/19, relativa a processos selectius per
accedir a la funció pública. DS núm. 17, pàg. 901.

CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS,
JOSEFA DE SANTIAGO I RODRÍGUEZ

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 4) pàg. 1133-1136, 1138-1139.

Preguntes
RGE núm. 4630/19, relativa a valoracions de discapacitats

a Menorca. DS núm. 4, pàg. 117.
RGE núm. 4636/19, relativa a retallades en matèria de

serveis socials. DS núm. 4, pàg. 115.
RGE núm. 5353/19, relativa a construcció d'un geriàtric a

Es Castell. DS núm. 6, pàg. 226.
RGE núm. 5354/19, relativa a informe del Defensor del

Poble sobre els centres d'internament per a menors infractors.
DS núm. 6, pàg. 233.

RGE núm. 5984/19, relativa a actuacions per fomentar la
convivència intercultural i de gestió de la diversitat. DS núm.
7, pàg. 282.

RGE núm. 7637/19, relativa a finançament de la totalitat de
les places de l’ampliació del geriàtric de Ferreries. DS núm. 12,
pàg. 607.

RGE núm. 9165/19, relativa a mesures en relació amb la
violència filioparental. DS núm. 15, pàg. 780.

CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ, MARÍA ASUNCIÓN JACOBA PÍA DE
LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 4) pàg. 1176-1178, 1180-1181.

Preguntes
RGE núm. 4631/19, relativa a actuacions en relació amb els

descarts de tonyina vermella. DS núm. 4, pàg. 105.
RGE núm. 5355/19, relativa a pagament de les ajudes que

gestiona el Govern de les Illes Balears als pagesos i ramaders
de les Illes Balears. DS núm. 6, pàg. 234.

RGE núm. 5358/19, relativa a ocupació maritimoterrestre
d'ús d'embarcadors i àrees de fondeig que afecten la zona de
Tagomago. DS núm. 6, pàg. 229.

RGE núm. 6364/19, relativa a comissió de seguiment del
Pla de barques d’arrossegament alacantines a Eivissa i
Formentera. DS núm. 8, pàg. 358.
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RGE núm. 6369/19, relativa a funcionament de la Llei
agrària. DS núm. 8, pàg. 359.

RGE núm. 6472/19, relativa a increment del 25% dels
aranzels als productes alimentaris per part del govern dels
Estats Units. DS núm. 8, pàg. 360.

RGE núm. 6669/19, relativa a subvencions del sector agrari
pendents de pagament de l’anterior legislatura. DS núm. 9, pàg.
420.

RGE núm. 6908/19, relativa a impuls de les exportacions
dels productes de les diferents denominacions d’origen. DS
núm. 10, pàg. 482.

RGE núm. 7634/19, relativa a pla plurianual per a la pesca
demersal de la Mediterrània Occidental. DS núm. 13, pàg. 653.

RGE núm. 7801/19, relativa a reserva marina d’interès
pesquer a la zona de ponent de Mallorca. DS núm. 13, pàg.
660.

RGE núm. 9342/19, relativa a xarxes de pesca
abandonades. DS núm. 16, pàg. 846.

CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA, MARTÍ XAVIER MARCH I CERDÀ

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 2) pàg. 1028-1031, 1033-1034.

Interpel·lacions
RGE núm. 3381/19, relativa a política educativa del Govern

de les Illes Balears per donar compliment als drets reconeguts
a l’article 27 de la Constitució Espanyola. DS núm. 6, pàg.
237-239 i 240-241.

RGE núm. 4066/19, relativa a política del Govern en relació
amb l’inici del curs escolar. DS núm. 10, pàg. 500-502 i 503-
504.

RGE núm. 4067/19, relativa a política general del Govern
en relació amb la futura llei educativa. DS núm. 11, pàg. 555-
556 i 558.

RGE núm. 4069/19, relativa a política general del Govern
en relació amb les infraestructures educatives i eliminació de
barracons. DS núm. 16, pàg. 866-867 i 869.

Preguntes
RGE núm. 4634/19, relativa a retallades en matèria

d’educació. DS núm. 4, pàg. 108.
RGE núm. 5017/19, relativa a atenció educativa als infants

amb necessitats especials. DS núm. 5, pàg. 151.
RGE núm. 5020/19, relativa a projecte de centre integrat de

formació professional d'hoteleria i turisme de Ciutadella. DS
núm. 5, pàg. 155.

RGE núm. 5351/19, relativa a servei de transport escolar.
DS núm. 6, pàg. 232.

RGE núm. 5356/19, relativa a desenvolupament
d'infraestructures educatives a Santa Eulària des Riu. DS núm.
6, pàg. 228.

RGE núm. 5359/19, relativa a transport escolar a Eivissa.
DS núm. 6, pàg. 230.

RGE núm. 6352/19, relativa a convocatòria d’ajuts a les
escoles municipals de música. DS núm. 8, pàg. 353.

RGE núm. 6357/19, relativa a suport a presumptes delictes
de terrorisme. DS núm. 8, pàg. 357.

RGE núm. 6358/19, relativa a ensenyament de la religió
islàmica. DS núm. 8, pàg. 344.

RGE núm. 6361/19, relativa a preus dels menús escolars a
les Illes Balears. DS núm. 8, pàg. 350.

RGE núm. 6389/19, relativa a finançament de la Universitat
de les Illes Balears. DS núm. 8, pàg. 349.

RGE núm. 6664/19, relativa a recursos destinats pel Govern
al sistema de fitxatge de jornada laboral dels docents. DS núm.
9, pàg. 433.

RGE núm. 6913/19, relativa a Escola d’Arts d’Eivissa. DS
núm. 10, pàg. 477.

RGE núm. 7417/19, relativa al programa British al CEIP Sa
Graduada de Maó. DS núm. 11, pàg. 536.

RGE núm. 7800/19, relativa a programa d’acompanyament
escolar. DS núm. 13, pàg. 668.

RGE núm. 8414/19, relativa a obres en els centres
educatius. DS núm. 14, pàg. 713.

RGE núm. 8418/19, relativa a atenció a la diversitat. DS
núm. 14, pàg. 715.

RGE núm. 8419/19, relativa a nou centre d’educació
infantil i primària d’Es Mercadal. DS núm. 14, pàg. 714.

RGE núm. 8480/19, relativa a ampliació de l’IES Marc
Ferrer de Formentera. DS núm. 15, pàg. 781.

RGE núm. 9138/19, relativa a atac de la ministra Celaá a les
famílies de l’escola concertada. DS núm. 15, pàg. 789.

RGE núm. 9145/19, relativa a política de recerca. DS núm.
15, pàg. 773.

RGE núm. 9340/19, relativa al català llengua majoritària als
col·legis. DS núm. 16, pàg. 842.

RGE núm. 9341/19, relativa a falta de transport escolar per
als estudiants de batxiller i d’FP de la part forana de Mallorca.
DS núm. 16, pàg. 853.

RGE núm. 9343/19, relativa a obres a les diferents escoles
de Santanyí. DS núm. 16, pàg. 839.

RGE núm. 10356/19, relativa a participació de la comunitat
educativa a decidir la ubicació d’un centre de formació
professional a Es Castell. DS núm. 17, pàg. 917.

RGE núm. 10357/19, relativa a demanda social a l’hora de
planificar els centres educatius. DS núm. 17, pàg. 914.

RGE núm. 10358/19, relativa a CEIP Sa Torre de Manacor.
DS núm. 17, pàg. 915.

RGE núm. 10367/19, relativa a valoració que fa el Govern
de les Illes Balears dels resultats obtinguts en el darrer informe
PISA. DS núm. 17, pàg. 906.

CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS, ROSARIO SÁNCHEZ I GRAU

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 14,
pàg. 730-734, 743-747, 750-752. DS núm. 18. (Fascicle 2) pàg.
1053-1056, 1058-1059.

Interpel·lacions
RGE núm. 4025/19, relativa a política general del Govern

en matèria d’hisenda. DS núm. 5, pàg. 166-167 i 168-169.

Preguntes
RGE núm. 4079/19, relativa a retallades i ajusts

pressupostaris del Govern de les Illes Balears per a l’exercici
2019. DS núm. 4, pàg. 101.
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RGE núm. 4637/19, relativa a herència rebuda en matèria
econòmica. DS núm. 4, pàg. 110.

RGE núm. 5347/19, relativa a imposts. DS núm. 6, pàg.
221.

RGE núm. 6671/19, relativa a Pla econòmic financer. DS
núm. 9, pàg. 430.

RGE núm. 6912/19, relativa a cobrament per part del
Govern de les Illes Balears de 177 milions d’euros pendents.
DS núm. 10, pàg. 483.

RGE núm. 7428/19, relativa a pujada d’imposts per a
l’exercici 2020. DS núm. 11, pàg. 534.

RGE núm. 7629/19, relativa a incorporació de l’impost de
turisme sostenible a despesa corrent al pròxim pressupost. DS
núm. 12, pàg. 616.

RGE núm. 7631/19, relativa a desviacions pressupostàries
en els projectes de l’ITS. DS núm. 12, pàg. 617.

RGE núm. 7640/19, relativa a harmonització fiscal. DS
núm. 12, pàg. 610.

RGE núm. 8404/19, relativa a reclamació de la publicació
anual de les balances fiscals. DS núm. 14, pàg. 703.

RGE núm.  9278/19, relativa a disposició final setena del
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a l’any 2020. DS núm. 15, pàg. 786.

RGE núm. 9297/19, relativa a 10 milions corresponents a
les bestretes del Consell Insular de Mallorca. DS núm. 16, pàg.
845.

RGE núm. 9347/19, relativa a tancament dels pressuposts.
DS núm. 16, pàg. 851.

RGE núm. 10362/19, relativa a pressuposts d’ingressos per
al règim especial de les Illes Balears. DS núm. 17, pàg. 913.

Compareixences
RGE núm. 6274/19, en relació amb la presentació del límit

màxim de despesa no financera per a l’exercici de 2020 (amb
debat i votació). DS núm. 8, pàg. 376-378, 390-392 i 398.

CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI,
MIQUEL MIR I GUAL

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 3) pàg. 1083-1085, 1087-1088.

Preguntes
RGE núm. 4632/19, relativa a projecte pilot de recàrrega de

l’aqüífer d’Es Migjorn. DS núm. 4, pàg. 106.
RGE núm. 5024/19, relativa a destinació de la recaptació

del cànon de sanejament d'aigües. DS núm. 5, pàg. 154.
RGE núm. 5995/19, relativa a compliment del Pla

hidrològic. DS núm. 7, pàg. 277.
RGE núm. 5996/19, relativa a depuradora de Portinatx. DS

núm. 7, pàg. 288.
RGE núm. 6353/19, relativa a aqüífers a Menorca. DS núm.

8, pàg. 341.
RGE núm. 6903/19, relativa a finançament de la planta de

Ca Na Putxa a Eivissa. DS núm. 10, pàg. 479.
RGE núm. 6909/19, relativa a vessament d’aigües fecals a

la Badia de Palma i al Port d’Eivissa. DS núm. 10, pàg. 487.
RGE núm. 7401/19, relativa a millores a les depuradores.

DS núm. 11, pàg. 531.

RGE núm. 7422/19, relativa a actuacions del Govern de les
Illes Balears contra la plaga de processionària que afecta els
pinars de Menorca. DS núm. 11, pàg. 544.

RGE núm. 7424/19, relativa a solució al problema de les
pluvials d’Alaior. DS núm. 11, pàg. 538.

RGE núm. 7803/19, relativa a rescat i pagament dels
sobrecosts de les dessaladores de Ciutadella i Santa Eulària. DS
núm. 13, pàg. 669.

RGE núm. 7805/19, relativa a tractament terciari de
l’EDAR de Maó-Es Castell. DS núm. 13, pàg. 664.

RGE núm. 8417/19, relativa a finalitats per als fons de
l’ecotaxa. DS núm. 14, pàg. 710.

RGE núm. 8477/19, relativa a inversions en prevenció
d’incendis a les Pitiüses.
DS núm. 15, pàg. 775.

RGE núm. 9140/19, relativa a inversions en matèria de
sanejament i depuració d'aigües. DS núm. 15, pàg. 777.

CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE, MARC
ISAAC PONS I PONS

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 5) pàg. 1225-1227, 1229-1230.

Interpel·lacions
RGE núm. 3244/19, relativa a política general del Govern

en matèria de transport marítim. DS núm. 7, pàg. 307-308 i
310-311.

RGE núm. 5605/19, relativa a connectivitat aèria i
marítima. DS núm. 15, pàg. 797-799 i 800.

Preguntes
RGE núm. 4633/19, relativa a relacions mantingudes amb

els ministeris de Foment i de Defensa en relació amb els
terrenys de Son Busquets. DS núm. 4, pàg. 107.

RGE núm. 5021/19, relativa a pagament de les sol·licituds
de subvenció a la rehabilitació d'edificis i habitatges, millora de
la seguretat i l'accessibilitat. DS núm. 5, pàg. 146.

RGE núm. 5023/19, relativa a atenció de l'IBAVI a les
oficines de Maó i Inca en el mes d'agost. DS núm. 5, pàg. 148.

RGE núm. 5719/19, relativa a declaracions del ministre
José Luís Ábalos en relació amb el control als beneficiaris del
descompte per a residents a les Illes Balears. DS núm. 6, pàg.
224.

RGE núm. 6277/19, relativa a preu de l’habitatge a les Illes
Balears. DS núm. 7, pàg. 289.

RGE núm. 6354/19, relativa a fugida de promotors a causa
del col·lapse en la tramitació dels permisos. DS núm. 8, pàg.
355.

RGE núm. 6368/19, relativa a eliminació de les cèdules
d’habitabilitat. DS núm. 8, pàg. 340.

RGE núm. 6670/19, relativa a modificació de la Llei
d’habitatge per facilitar la construcció d’habitatges de protecció
oficial. DS núm. 9, pàg. 421.

RGE núm. 6904/19, relativa a concurs de concessió de
transport públic d’autobusos a Mallorca. DS núm. 10, pàg. 484.

RGE núm. 6907/19, relativa a destinació de la caserna
Comte Cifuentes a Menorca. DS núm. 10, pàg. 485.
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RGE núm. 7639/19, relativa a inspeccions d’empreses
públiques i privades en matèria de transport ferroviari. DS núm.
12, pàg. 599.

RGE núm. 7641/19, relativa a intrusisme en matèria de
transport a Eivissa. DS núm. 12, pàg. 606.

RGE núm. 7798/19, relativa a actuació del Govern davant
la compra d'Air Europa per part d'IAG. DS núm. 13, pàg. 656.

RGE núm. 7804/19, relativa a finançament del metro fins
al Parc Bit amb recursos de l’ecotaxa. DS núm. 13, pàg. 662.

RGE núm. 7806/19, relativa a connectivitat aèria. DS núm.
13, pàg. 665.

RGE núm. 9137/19, relativa a torre de control virtual a
l’aeroport de Menorca. DS núm. 15, pàg. 776.

RGE núm. 9143/19, relativa a conveni ferroviari. DS núm.
15, pàg. 785.

RGE núm. 9331/19, relativa a negociacions i acords del
Govern amb els promotors per a la construcció d’habitatge
social. DS núm. 16, pàg. 855.

RGE núm. 9344/19, relativa a ciutadans de Menorca en
llista d’espera per accedir a un habitatge HPO. DS núm. 16,
pàg. 848.

RGE núm. 10317/19, relativa a connexió entre Formentera
i Eivissa a primera i darrera hora. DS núm. 17, pàg. 905.

RGE núm. 10363/19, relativa a costs del transport marítim.
DS núm. 17, pàg. 903.

CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I
TREBALL, IAGO NEGUERUELA I VÁZQUEZ

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18,
(fascicle 2) pàg. 1007-1010, 1012-1013.

Decrets llei
2/2019, de 4 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes

puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel
concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas
Cook sobre l’economia de les Illes Balears. DS núm. 10, pàg.
513-515 i 518-519.

Interpel·lacions
RGE núm. 6001/19, relativa a política turística del Govern.

DS núm. 9, pàg. 445-447 i 448-449.

Preguntes
RGE núm. 5004/19, relativa a política de reducció

d'atracades. DS núm. 5, pàg. 144.
RGE núm. 5018/19, relativa a dades sobre atur a les Illes

Balears. DS núm. 5, pàg. 145.
RGE núm. 5019/19, relativa a disposició addicional quarta

de la Llei 8/2012. DS núm. 5, pàg. 152.
RGE núm. 5981/19, relativa a cessament d’activitat del

majorista de viatges Thomas Cook. DS núm. 7, pàg. 293.
RGE núm. 5991/19, relativa a grau d’execució dels

projectes a càrrec de la recaptació de l’ecotaxa. DS núm. 7,
pàg. 284.

RGE núm. 5992/19, relativa a absentisme laboral a les Illes
Balears. DS núm. 7, pàg. 286.

RGE núm. 6355/19, relativa a canvis en l’impost de turisme
sostenible. DS núm. 8, pàg. 342.

RGE núm. 6471/19, relativa a congruència de la condonació
anunciada de l’ITS amb la finalitat de l’import. DS núm. 8,
pàg. 354.

RGE núm. 6477/19, relativa al retorn de l'ecotaxa als
establiments turístics afectats per la fallida de l'operador
Thomas Cook. DS núm. 8, pàg. 346.

RGE núm. 6863/19, relativa a regulació del turisme de
creuers. DS núm. 9, pàg. 432.

RGE núm. 6902/19, relativa a creixement a les Illes Balears
per a 2020. DS núm. 10, pàg. 489.

RGE núm. 6915/19, relativa a mesures contra l’escletxa
salarial i la precarietat laboral femenina. DS núm. 10, pàg. 488.

RGE núm. 7338/19, relativa a facilitar un acord que
afavoreixi la recapitalització de Quesería Menorquina. DS núm.
10, pàg. 491.

RGE núm. 7425/19, relativa a situació de discriminació que
pateixen els jubilats en relació amb els viatges de l’IMSERSO.
DS núm. 11, pàg. 539.

RGE núm. 7504/19, relativa a dades de l’EPA. DS núm. 11,
pàg. 541.

RGE núm. 7747/19, relativa a compra d’Air Europa. DS
núm. 13, pàg. 670.

RGE núm. 7807/19, relativa a dades d’atur. DS núm. 13,
pàg. 666.

RGE núm. 7835/19, relativa a pla de xoc per a Eivissa per
la fallida de Thomas Cook. DS núm. 13, pàg. 658.

RGE núm. 8406/19, relativa a detecció i foment del talent
a les Illes Balears. DS núm. 14, pàg. 716.

RGE núm. 10278/19, relativa a treballadors afectats per
l’ERO de CEMEX. DS núm. 16, pàg. 850.

RGE núm. 10333/19, relativa a mesures previstes pel
Govern davant l’augment de l’atur en quasi un 4% a Balears.
DS núm. 17, pàg. 912.

RGE núm. 10360/19, relativa a obligació de fitxar dels
treballadors i treballadores. DS núm. 17, pàg. 907.

RGE núm. 10361/19, relativa a diversificació econòmica.
DS núm. 17, pàg. 910.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT, PILAR COSTA I SERRA

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18,
pàg. 977-979, 981.

Interpel·lacions
RGE núm. 3358/19, relativa a política del Govern de les

Illes Balears en relació amb l’augment i el nomenament d’alts
càrrecs i personal eventual. DS núm. 4, pàg. 125126 i 127-128.

RGE núm. 4068/19, relativa a política general del Govern
en relació amb la cultura. DS núm. 12, pàg. 620-622 i 623.

RGE núm. 4210/19, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears sobre la defensa del règim constitucional.
DS núm. 14, pàg. 727-728 i 729.

Preguntes
RGE núm. 4581/19, relativa a pressuposts que dedica el

Govern de les Illes Balears a cultura. DS núm. 4, pàg. 102.
RGE núm. 4639/19, relativa a auditoria de les entitats

subvencionades. DS núm. 4, pàg. 116.
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RGE núm. 5022/19, relativa a reunió a Formentera amb el
president de la Comunitat Valenciana, Sr. Ximo Puig. DS núm.
5, pàg. 147.

RGE núm. 5980/19, relativa a convocatòria de la primera
reunió de la Conferència de Presidents del mandat. DS núm. 7,
pàg. 281.

RGE núm. 5982/19, relativa a accions del Govern per donar
resposta a les necessitats i reivindicacions dels galeristes de les
Balears. DS núm. 7, pàg. 278.

RGE núm. 5988/19, relativa a modificació de les bases de
la convocatòria per al lloc de director gerent de l’Institut
d’Indústries Culturals per eliminar el requisit del català. DS
núm. 7, pàg. 283.

RGE núm. 5990/19, relativa a política de nomenaments en
cultura. DS núm. 7, pàg. 291.

RGE núm. 5993/19, relativa a cost de l’entrevista a la
presidenta del Govern al diari britànic The Guardian. DS núm.
7, pàg. 287.

RGE núm. 6851/19, relativa a valoració del Govern de les
Illes Balears de la cremada de la bandera espanyola a un
esdeveniment que comptava amb una subvenció del Govern.
DS núm. 9, pàg. 434.

RGE núm. 6864/19, relativa a retorn de la subvenció al
concert MUR de Felanitx. DS núm. 9, pàg. 436.

RGE núm. 7569/19, relativa a cossos i forces de l’Estat. DS
núm. 12, pàg. 603.

RGE núm. 7628/19, relativa a ajust dels projectes a finançar
amb l’ITS del 2019 als objectius que estableix la llei. DS núm.
12, pàg. 614.

RGE núm. 7746/19, relativa a violència de gènere. DS núm.
13, pàg. 655.

RGE núm. 9149/19, relativa a la relació institucional de les
Illes Balears amb el continent americà. DS núm. 15, pàg. 774.

RGE núm. 9352/19, relativa a constitucionalitat de la Llei
de canvi climàtic. DS núm. 16, pàg. 854.

CONSELLERA DE SALUT I CONSUM, PATRICIA
JUANA GÓMEZ I PICARD

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 4) pàg. 1156-1158, 1160-1161.

Preguntes
RGE núm. 4635/19, relativa a retallades en matèria de salut.

DS núm. 4, pàg. 113.
RGE núm. 4721/19, relativa a deficient servei hospitalari

d’urgències disponible a l’Hospital de Can Misses. DS núm. 4,
pàg. 111.

RGE núm. 4999/19, relativa a valoració de l'augment dels
intents de suïcidi entre els joves a les Illes Balears. DS núm. 5,
pàg. 142.

RGE núm. 5002/19, relativa a terminis del Pla de salut
mental de Menorca. DS núm. 5, pàg. 150.

RGE núm. 5200/19, relativa a agressions dels treballadors
del sector sanitari. DS núm. 6, pàg. 219.

RGE núm. 6000/19, relativa a targetes sanitàries. DS núm.
7, pàg. 279.

RGE núm. 6367/19, relativa a programa de cribratge de
càncer de còlon. DS núm. 8, pàg. 348.

RGE núm. 6546/19, relativa a situació dels efectius de
transport aeri i sanitari dels quals n’és responsable el Govern.
DS núm. 9, pàg. 426.

RGE núm. 6667/19, relativa a transport sanitari. DS núm.
9, pàg. 428.

RGE núm. 7418/19, relativa a tractaments per a la fibrosi
quística als pacients de les Illes Balears. DS núm. 11, pàg. 532.

RGE núm. 7421/19, relativa a augment del personal de
psiquiatria. DS núm. 11, pàg. 537.

RGE núm. 7627/19, relativa a derivació de pacients al
Decret de garantia de demora. DS núm. 12, pàg. 602.

RGE núm. 7638/19, relativa a cobertura de les necessitats
de diàlisi peritoneal que hi ha a l’illa de Menorca. DS núm. 12,
pàg. 609.

RGE núm. 7795/19, relativa a atenció a les patologies duals
a Eivissa. DS núm. 13, pàg. 654.

RGE núm. 7796/19, relativa a vacunació per al personal
sanitari del Servei Públic de Salut. DS núm. 13, pàg. 659.

RGE núm. 8278/19, relativa a compliment dels acords
adoptats en el Consell de Govern del passat 24 de maig. DS
núm. 13, pàg. 661.

RGE núm. 8392/19, relativa a espai per a atenció a la salut
mental. DS núm. 14, pàg. 702.

RGE núm. 8407/19, relativa a l’informe de la Sindicatura
de Comptes de l’exercici 2017 en relació amb l’ib-salut. DS
núm. 14, pàg. 706.

RGE núm. 8410/19, relativa a tractament PrEP. DS núm.
14, pàg. 704.

RGE núm. 8465/19, relativa a nombre de metges d’Atenció
Primària. DS núm. 14, pàg. 707.

RGE núm. 9139/19, relativa a servei de ressonància
magnètica a Formentera. DS núm. 15, pàg. 782.

RGE núm. 9142/19, relativa a compensacions per
desplaçaments i estades dels usuaris de l’ib-salut fora de la seva
àrea de salut. DS núm. 15, pàg. 787.

RGE núm. 9273/19, relativa a transport sanitari aeri. DS
núm. 15, pàg. 778.

RGE núm. 9345/19, relativa a compliment dels requisits de
l’adjudicació del transport aeri sanitari per part d’Eliance. DS
núm. 16, pàg. 847.

RGE núm. 9351/19, relativa a personal del Servei de
radioteràpia a Eivissa. DS núm. 16, pàg. 843.

RGE núm. 10322/19, relativa a taxa d’avortaments. DS
núm. 17, pàg. 902.

PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS, FRANCESCA LLUCH ARMENGOL I
SOCIAS

Preguntes
RGE núm. 4623/19, relativa a explicar al Sr. Pedro Sánchez

com fer un govern de coalició. DS núm. 4, pàg. 118.
RGE núm. 4723/19, relativa a mesures d’eficiència per fer

front al forat de més de 500 milions d’euros dels pressuposts.
DS núm. 4, pàg. 120.

RGE núm. 4939/19, relativa a barracons en els centres
escolars. DS núm. 5, pàg. 158.

RGE núm. 5000/19, relativa a impuls d’un gran pacte social
i empresarial a les Illes Balears. DS núm. 5, pàg. 160.

RGE núm. 5001/19, relativa a inici del curs escolar. DS
núm. 5, pàg. 161.
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RGE núm. 5003/19, relativa a situació de la tramitació del
Decret de regulació del transport marítim entre illes. DS núm.
5, pàg. 157.

RGE núm. 5025/19, relativa a actitud del Govern del Sr.
Pedro Sánchez en relació amb l'activitat legislativa de les Illes
Balears. DS núm. 5, pàg. 163.

RGE núm. 5202/19, relativa a valoració de les dades de
criminalitat a Balears. DS núm. 7, pàg. 295.

RGE núm. 5346/19, relativa a mesures per protegir els drets
lingüístics de la ciutadania. DS núm. 7, pàg. 296.

RGE núm. 5350/19, relativa a aprovació d'uns nous
pressuposts generals de l'Estat. DS núm. 7, pàg. 297.

RGE núm. 5720/19, relativa a convocatòria de noves
eleccions generals. DS núm. 7, pàg. 300.

RGE núm. 5721/19, relativa a la fallida de Thomas Cook.
DS núm. 7, pàg. 298.

RGE núm. 5983/19, relativa a valoració de les actuacions
dutes a terme pel Govern en matèria de neteja i manteniment
dels torrents a les Illes Balears. DS núm. 7, pàg. 301.

RGE núm. 5998/19, relativa a model turístic. DS núm. 7,
pàg. 304.

RGE núm. 5999/19, relativa a memòria històrica. DS núm.
7, pàg. 302.

RGE núm. 6655/19, relativa a desenvolupament del
Projecte de llei de consells insulars. DS núm. 9, pàg. 437.

RGE núm. 6661/19, relativa a reconsideració d’alguna de
les mesures anunciades per fer front a la fallida de Thomas
Cook. DS núm. 9, pàg. 438.

RGE núm. 6663/19, relativa a pagaments als proveïdors de
l’administració. DS núm. 9, pàg. 441.

RGE núm. 6672/19, relativa a mesures consensuades per
pal·liar la fallida de Thomas Cook. DS núm. 9, pàg. 442.

RGE núm. 6676/19, relativa a política d’immigració. DS
núm. 9, pàg. 440.

RGE núm. 6910/19, relativa a pagament del deute a la
nostra comunitat autònoma. DS núm. 10, pàg. 496.

RGE núm. 6914/19, relativa a mesures del Govern de les
Illes Balears per lluitar contra l’exclusió social. DS núm. 10,
pàg. 492.

RGE núm. 6917/19, relativa a llista d’espera per a l’accés
als habitatges de protecció oficial a les Illes Balears. DS núm.
10, pàg. 495.

RGE núm. 7337/19, relativa a pacte de govern. DS núm. 10,
pàg. 494.

RGE núm. 7397/19, relativa a manifestacions del senador
autonòmic. DS núm. 11, pàg. 550.

RGE núm. 7399/19, relativa a seguretat aèria dels trasllats
sanitaris. DS núm. 11, pàg. 546.

RGE núm. 7416/19, relativa a estudi de viabilitat de creació
d’un cos integral d’actuació en cas de qualsevol tipus
d’emergència per fenòmens naturals adversos. DS núm. 11,
pàg. 549.

RGE núm. 7427/19, relativa a posició real del Govern en
relació amb els esdeveniments que s’estan produint a
Catalunya. DS núm. 11, pàg. 552.

RGE núm. 7497/19, relativa a postura que va adoptar la Sra.
Armengol davant la firma de la declaració de la Llotja de Mar
pels seus socis en el Govern. DS núm. 11, pàg. 548.

RGE núm. 7568/19, relativa a Govern de les Illes Balears.
DS núm. 13, pàg. 673.

RGE núm. 7643/19, relativa a quins acords i polítiques dels
acords de Bellver no podrà complir el Govern amb el Projecte

de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma per a
l’any 2020. DS núm. 13, pàg. 672.

RGE núm. 7794/19, relativa a gestions per garantir la
connectivitat. DS núm. 13, pàg. 674.

RGE núm. 7797/19, relativa a valoració dels resultats
electorals del 10N. DS núm. 13, pàg. 676.

RGE núm. 8408/19, relativa a retallades a la partida
pressupostària del 2020 destinada a infraestructures educatives.
DS núm. 14, pàg. 718.

RGE núm. 8411/19, relativa a criminalització dels votants.
DS núm. 14, pàg. 722.

RGE núm. 8413/19, relativa a oportunitat de gastar 20
milions d’euros en el metro de Palma. DS núm. 14, pàg. 719.

RGE núm. 8422/19, relativa a aplicació del nou REB l’1 de
gener del 2020. DS núm. 14, pàg. 723.

RGE núm. 8427/19, relativa a posició del Govern de les
Illes Balears sobre la instal·lació de la planta de generació
d’hidrogen a Lloseta. DS núm. 14, pàg. 720.

RGE núm. 9136/19, relativa a declaracions de la ministra
Celaá sobre la llibertat d’ensenyament. DS núm. 15, pàg. 790.

RGE núm. 9146/19, relativa a accés a l’habitatge per part
dels ciutadans amb rendes mitjanes i baixes. DS núm. 15, pàg.
794.

RGE núm. 9154/19, relativa a impost de successions i
donacions. DS núm. 15, pàg. 793.

RGE núm. 9164/19, relativa a quantitat de doblers que el
Govern de les Illes Balears exigirà al pròxim executiu estatal.
DS núm. 15, pàg. 791.

RGE núm. 9338/19, relativa a encert de les inversions del
Govern. DS núm. 16, pàg. 860.

RGE núm. 9339/19, relativa a països catalans. DS núm. 16,
pàg. 861.

RGE núm. 9349/19, relativa a conseqüències per a les Illes
Balears de les negociacions del Sr. Pedro Sánchez amb
Esquerra Republicana de Catalunya per formar govern. DS
núm. 16, pàg. 862.

RGE núm. 9350/19, relativa a reclamació al pròxim govern
estatal d’un nou model de finançament autonòmic. DS núm. 16,
pàg. 857.

RGE núm. 10283/19, relativa a decret de creació de
l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics. DS núm. 16, pàg.
858.

RGE núm. 10321/19, relativa a famílies amb dificultats
econòmiques. DS núm. 17, pàg. 919.

RGE núm. 10332/19, relativa a demora en el pagament als
proveïdors per part de l’administració. DS núm. 17, pàg. 921.

RGE núm. 10365/19, relativa a indicadors econòmics de les
Illes Balears. DS núm. 17, pàg. 922.

RGE núm. 10366/19, relativa a lectura que fa el Govern de
les Illes Balears de les darreres dades publicades sobre
l’ocupació a les Balears. DS núm. 17, pàg. 918.

Compareixences
RGE núm. 4626/19, per informar sobre la necessitat de

finançament de la comunitat autònoma. DS núm. 5, pàg. 169-
173, 186-189 i 195-199.
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VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA, JUAN PEDRO YLLANES I SUÁREZ

Projectes de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. DS núm. 18.
(Fascicle 5) pàg. 1204-1206, 1208-1210.

Preguntes
RGE núm. 4582/19, relativa a política d’immigració. DS

núm. 4, pàg. 121.
RGE núm. 4622/19, relativa a actuacions previstes davant

l’incompliment de la instal·lació dels generadors elèctrics a
Menorca. DS núm. 4, pàg. 103.

RGE núm. 4638/19, relativa a situació de les Illes Balears
en el context actual. DS núm. 4, pàg. 122.

RGE núm. 4722/19, relativa a aposta pels centres
comercials a cel obert per dinamitzar el petit i mitjà comerç. DS
núm. 4, pàg. 112.

RGE núm. 4938/19, relativa a conducció del gas a
Menorca. DS núm. 5, pàg. 141.

RGE núm. 5005/19, relativa a beneficis fiscals a joves
emprenedors i autònoms. DS núm. 5, pàg. 156.

RGE núm. 5342/19, relativa a actuacions previstes respecte
de les dades de contaminació per diòxid de nitrogen al Port de
La Savina. DS núm. 6, pàg. 220.

RGE núm. 5349/19, relativa a possibilitat d'extracció de
recursos de la pedrera d'Establiments. DS núm. 6, pàg. 222.

RGE núm. 5352/19, relativa a supressió del suport oficial
a la Fira Nupcial. DS núm. 6, pàg. 225.

RGE núm. 5994/19, relativa a retard en la gasificació de
Menorca. DS núm. 7, pàg. 292.

RGE núm. 6366/19, relativa a necessitat de reforçar el
subministrament d’energia elèctrica a Menorca. DS núm. 8,
pàg. 352.

RGE núm. 6656/19, relativa a mesures de la qualitat de
l’aire de Maó. DS núm. 9, pàg. 422.

RGE núm. 7419/19, relativa a política industrial del
Govern. DS núm. 11, pàg. 542.

RGE núm. 7420/19, relativa a sistema de detecció
d’emissions contaminants als ports de les Illes Balears. DS
núm. 11, pàg. 533.

RGE núm. 7423/19, relativa a investigació de la Unió
Europea sobre la declaració de noves ZEPA. DS núm. 12, pàg.
597.

RGE núm. 7630/19, relativa a impuls de mesures per
potenciar el comerç. DS núm. 12, pàg. 604.

RGE núm. 7642/19, relativa a estat de les negociacions
davant la Unió Europea que ha anunciat el Govern sobre la
instal·lació dels generadors a l’illa de Menorca. DS núm. 12,
pàg. 601.

RGE núm. 7633/19, relativa a utilització de l’ecotaxa per
compensar les retallades en els comptes del Govern. DS núm.
12, pàg. 611.

RGE núm. 7636/19, relativa a mesures de reforç davant una
possible interrupció del subministrament elèctric a Menorca.
DS núm. 12, pàg. 613.

RGE núm. 8420/19, relativa a suspensió de la prohibició del
diesel per al 2025 a les Illes Balears. DS núm. 14, pàg. 711.

RGE núm. 8421/19, relativa a actuacions en relació amb la
planta de CEMEX de Lloseta. DS núm. 14, pàg. 709.

TEMÀTIC

- A -

Absentisme laboral
DS núm. 7, pàg. 286.

Accessibilitat
DS núm. 5, pàg. 146.

Activitat legislativa
DS núm. 5, pàg. 163.

Acompanyament escolar
DS núm. 13, pàg. 668.

Acords
DS núm. 16, pàg. 855.
de Bellver
DS núm. 12, pàg. 618.
DS núm. 13, pàg. 672.
del Consell de Govern
DS núm. 13, pàg. 661.

Adquisició de llibres i material didàctic
DS núm. 13, pàg. 690.

Aeroport de Menorca
DS núm. 15, pàg. 776.

Agressions als treballadors sanitaris
DS núm. 6, pàg. 219.

Aigua/aigües
DS núm. 5, pàg. 154.
depuració
DS núm. 15, pàg. 777.
fecals
DS núm. 10, pàg. 487.

Air Europa, compra
DS núm. 13, pàg. 656.
DS núm. 13, pàg. 670.

Ajudes
DS núm. 6, pàg. 234.
DS núm. 8, pàg. 345.
DS núm. 8, pàg. 353.
DS núm. 10, pàg. 513.
DS núm. 12, pàg. 633.

Ajusts
DS núm. 12, pàg. 614.
pressupostaris
DS núm. 4, pàg. 101.

Alaior
DS núm. 11, pàg. 538.

Alimentació
DS núm. 13, pàg. 683.
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Alts càrrecs
DS núm. 4, pàg. 124.
DS núm. 6, pàg. 241.

Aqüífer
DS núm. 4, pàg. 106.
DS núm. 8, pàg. 341.

Aranzels
DS núm. 8, pàg. 360.

Àrea
de control
DS núm. 9, pàg. 465.
de salut
DS núm. 15, pàg. 787.

Atenció
a la diversitat
DS núm. 14, pàg. 715.
educativa
DS núm. 5, pàg. 151.
Primària
DS núm. 14, pàg. 707.

Atracades
DS núm. 5, pàg. 144.

Atur
DS núm. 5, pàg. 145.
DS núm. 13, pàg. 666.
DS núm. 17, pàg. 912.

Audiències
DS núm. 10, pàg. 481.

Auditoria
DS núm. 4, pàg. 116.

Autobusos
DS núm. 10, pàg. 484.

Autònoms
DS núm. 5, pàg. 156.

Avortaments
DS núm. 17, pàg. 902.

- B -

Badia de Palma
DS núm. 10, pàg. 487.

Balances fiscals
DS núm. 14, pàg. 703.

Bandera espanyola
DS núm. 9, pàg. 434.

Barques d’arrossegament
DS núm. 8, pàg. 358.

Barracons
DS núm. 5, pàg. 158.
DS núm. 16, pàg. 864.

Batxillerat
DS núm. 16, pàg. 853.

Beneficis fiscals
DS núm. 5, pàg. 156.

Bestretes
DS núm. 16, pàg. 845.

Bombers
DS núm. 9, pàg. 429.

- C -

Ca Na Putxa
DS núm. 10, pàg. 479.

Càncer
de còlon, cribratge
DS núm. 8, pàg. 348.
de mama
DS núm. 9, pàg. 457.

Cànon de sanejament
DS núm. 5, pàg. 154.

Canvi climàtic
DS núm. 16, pàg. 854.

Càrrecs de confiança
DS núm. 6, pàg. 241.

Caserna Comte Cifuentes
DS núm. 10, pàg. 485.

Castell, Es
DS núm. 6, pàg. 226.
DS núm. 13, pàg. 664.
DS núm. 17, pàg. 917.

Català
DS núm. 7, pàg. 283.
DS núm. 16, pàg. 842.

Catalunya
DS núm. 11, pàg. 552.

Cèdules d’habitabilitat
DS núm. 8, pàg. 340.

Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP)
Sa Graduada
DS núm. 11, pàg. 536.
Sa Torre
DS núm. 17, pàg. 915.

CEMEX
DS núm. 14, pàg. 709.
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DS núm. 16, pàg. 850.

Centre/centres
comercials a cel obert

DS núm. 4, pàg. 112.
educatiu/educatius
DS núm. 14, pàg. 713.
DS núm. 17, pàg. 914.

d’infantil i primària
DS núm. 14, pàg. 714.

escolars
DS núm. 5, pàg. 158.
de formació professional
DS núm. 17, pàg. 917.

integrat
DS núm. 5, pàg. 155.

d’internament
DS núm. 6, pàg. 233.

Ciutadella de Menorca
DS núm. 5, pàg. 155.
DS núm. 13, pàg. 669.

Clústers
DS núm. 13, pàg. 683.

Cobrament
DS núm. 10, pàg. 483.

Col·legi/col·legis
DS núm. 16, pàg. 842.

Comerç
DS núm. 12, pàg. 604.
petit i mitjà
DS núm. 4, pàg. 112.

Comissió de seguiment
DS núm. 8, pàg. 358.

Compensacions
DS núm. 15, pàg. 787.

Comptes del Govern
DS núm. 12, pàg. 611.

Comunitat
educativa
DS núm. 17, pàg. 917.
Valenciana
DS núm. 5, pàg. 147.

Concert
DS núm. 9, pàg. 436.

Conciliació de la vida laboral i personal
DS núm. 8, pàg. 406.

Concurs de creditors
DS núm. 10, pàg. 513.

Conferència de Presidents

DS núm. 7, pàg. 281.

Connectivitat
DS núm. 13, pàg. 665 i 674.
DS núm. 15, pàg. 796.

Connexió/connexions
DS núm. 17, pàg. 905.
marítimes
DS núm. 13, pàg. 659.

Consell
Assessor de Continguts i Programació
DS núm. 6, pàg. 264.
DS núm. 11, pàg. 585.
Consultiu de les Illes Balears
DS núm. 17, pàg. 945.
Social de la Universitat de les Illes Balears
DS núm. 16, pàg. 895.

Consell insular/consells insulars
DS núm. 9, pàg. 437.
de Mallorca
DS núm. 16, pàg. 845.

Constitució Espanyola
DS núm. 16, pàg. 886.
article 27
DS núm. 6, pàg. 236.

Contaminació
DS núm. 6, pàg. 220.

Continent americà
DS núm. 15, pàg. 774.

Conveni ferroviari
DS núm. 15, pàg. 785.

Convivència intercultural
DS núm. 7, pàg. 282.

Cos integral d’actuació
DS núm. 11, pàg. 549.

Cossos i forces de l’Estat
DS núm. 12, pàg. 603.

Creixement de les Illes Balears
DS núm. 10, pàg. 489.

Creuers
DS núm. 7, pàg. 319.
DS núm. 9, pàg. 432.

Criminalitat
DS núm. 6, pàg. 235.
DS núm. 7, pàg. 295.

Cultura
DS núm. 4, pàg. 102.
DS núm. 7, pàg. 291.
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DS núm. 12, pàg. 618.
DS núm. 15, pàg. 801.

Curs escolar
DS núm. 5, pàg. 161.
inici
DS núm. 10, pàg. 498.
DS núm. 12, pàg. 624.

- D -

Declaració de la Llotja de Mar
DS núm. 11, pàg. 548.

Decret
de creació de l’Oficina de Drets Lingüístics
DS núm. 16, pàg. 858.
de garantia de demora
DS núm. 12, pàg. 602.
de regulació del transport marítim
DS núm. 5, pàg. 157.

Defensor del Poble
DS núm. 6, pàg. 233.

Delinqüència
DS núm. 15, pàg. 824.

Demanda social
DS núm. 17, pàg. 914.

Denominacions d’origen
DS núm. 10, pàg. 482.

Depuradora/depuradores (EDAR)
DS núm. 7, pàg. 288.
DS núm. 11, pàg. 531.
DS núm. 13, pàg. 664.

Descompte de residents
DS núm. 6, pàg. 224.

Despesa
corrent
DS núm. 12, pàg. 616.
no financera
DS núm. 8, pàg. 376.

Desplaçaments
DS núm. 15, pàg. 787.

Dessaladores
DS núm. 13, pàg. 669.

Desviació pressupostària
DS núm. 12, pàg. 617.

Deute
DS núm. 10, pàg. 496.

Dia

internacional per a l’eradicació de la pobresa
DS núm. 9, pàg. 419.
mundial de la lluita contra els trastorns alimentaris
DS núm. 16, pàg. 839.

Diàlisi peritoneal
DS núm. 12, pàg. 609.

Dictadura franquista
DS núm. 12, pàg. 641.

Diesel
DS núm. 14, pàg. 711.

Dificultats econòmiques
DS núm. 17, pàg. 919.

Diòxid de nitrogen
DS núm. 6, pàg. 220.

Discapacitats
DS núm. 4, pàg. 117.

Discriminació
DS núm. 11, pàg. 539.

Diversificació econòmica
DS núm. 17, pàg. 910.

Diversitat
DS núm. 7, pàg. 282.
DS núm. 14, pàg. 715.

Doblers
DS núm. 15, pàg. 791.

Docents, fitxatge
DS núm. 9, pàg. 433.

Dotació econòmica
DS núm. 16, pàg. 896.

Drets
i garanties
DS núm. 17, pàg. 928.
lingüístics
DS núm. 6, pàg. 235.
DS núm. 7, pàg. 296.
DS núm. 16, pàg. 858.
reconeguts
DS núm. 6, pàg. 236.
retributius
DS núm. 14, pàg. 701.

- E -
Ecotaxa

DS núm. 7, pàg. 284.
DS núm. 8, pàg. 346.
DS núm. 12, pàg. 611.
DS núm. 13, pàg. 662.
DS núm. 14, pàg. 710.
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Educació
DS núm. 4, pàg. 108.

Eivissa
DS núm. 6, pàg. 230.
DS núm. 8, pàg. 358.
DS núm. 10, pàg. 477.
DS núm. 10, pàg. 479.
DS núm. 10, pàg. 487.
DS núm. 12, pàg. 606.
DS núm. 12, pàg. 633.
DS núm. 13, pàg. 654.
DS núm. 13, pàg. 658.
DS núm. 13, pàg. 659.
DS núm. 16, pàg. 843.
DS núm. 17, pàg. 905.

Eleccions generals, nova convocatòria
DS núm. 6, pàg. 236.
DS núm. 7, pàg. 300.

Eliance
DS núm. 16, pàg. 847.

Emergències
DS núm. 8, pàg. 362.
DS núm. 10, pàg. 504.
DS núm. 11, pàg. 549.
DS núm. 15, pàg. 783.

Emissions contaminants
DS núm. 11, pàg. 533.
control
DS núm. 9, pàg. 465.

Empreses
privades
DS núm. 12, pàg. 599.
públiques
DS núm. 12, pàg. 599.

Energia elèctrica
DS núm. 8, pàg. 352.

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
DS núm. 6, pàg. 264.
DS núm. 11, pàg. 585.

Ensenyament
DS núm. 8, pàg. 344.

Entitats
polititzades
DS núm. 7, pàg. 326.
subvencionades
DS núm. 4, pàg. 116.

EPA
DS núm. 11, pàg. 541.

ERO
DS núm. 16, pàg. 850.

Escletxa salarials
DS núm. 10, pàg. 488.

Escola /escoles
DS núm. 16, pàg. 839.
d’Arts d’Eivissa
DS núm. 10, pàg. 477.
concertada
DS núm. 15, pàg. 789.
municipals de música

ajudes
DS núm. 8, pàg. 353.

Esquerra Republicana de Catalunya
DS núm. 16, pàg. 862.

Establiments
DS núm. 6, pàg. 222.
turístics
DS núm. 8, pàg. 346.

Estats Units
DS núm. 8, pàg. 360.

Estratègia de paisatge
DS núm. 16, pàg. 877.

Estudi de viabilitat
DS núm. 11, pàg. 549.

Eutanàsia
DS núm. 17, pàg. 928.

Exclusió social
DS núm. 10, pàg. 492.

Executiu estatal
DS núm. 15, pàg. 791.

Exiliats
DS núm. 12, pàg. 641.

Exportacions
DS núm. 10, pàg. 482.

- F -

Família/famílies
DS núm. 15, pàg. 789.
DS núm. 17, pàg. 919.

Felanitx
DS núm. 9, pàg. 436.

Fenòmens naturals adversos
DS núm. 11, pàg. 549.

Ferreries
DS núm. 12, pàg. 607.
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Fibrosi quística
DS núm. 11, pàg. 532.

Filtració
DS núm. 16, pàg. 841.

Finançament
DS núm. 5, pàg. 169.
DS núm. 8, pàg. 349.
DS núm. 10, pàg. 479.
DS núm. 12, pàg. 607.
DS núm. 13, pàg. 662.
autonòmic
DS núm. 16, pàg. 857.

Fira Nupcial
DS núm. 6, pàg. 225.

Formació
DS núm. 15, pàg. 783.
professional (FP)
DS núm. 5, pàg. 155.
DS núm. 16, pàg. 853.

Formentera
DS núm. 5, pàg. 147.
DS núm. 8, pàg. 358.
DS núm. 13, pàg. 659.
DS núm. 15, pàg. 781.
DS núm. 15, pàg. 782.
DS núm. 17, pàg. 905.

Fugida de promotors
DS núm. 8, pàg. 355.

Funció pública
DS núm. 13, pàg. 677.
DS núm. 15, pàg. 809.
DS núm. 17, pàg. 901.
DS núm. 17, pàg. 923.
accés
DS núm. 17, pàg. 923.

Funcionaris
DS núm. 8, pàg. 339.
places
DS núm. 12, pàg. 598.

- G -

Galeristes
DS núm. 7, pàg. 278.

Gas, conducció
DS núm. 5, pàg. 141.

Gasificació
DS núm. 7, pàg. 292.

Generadors
DS núm. 4, pàg. 103.
DS núm. 12, pàg. 601.

Geriàtric
DS núm. 6, pàg. 226.
DS núm. 12, pàg. 607.

Govern
de coalició
DS núm. 4, pàg. 118.
estatal
DS núm. 16, pàg. 857.
de les Illes Balears
DS núm. 12, pàg. 618.
DS núm. 13, pàg. 673.
del Sr. Pedro Sánchez
DS núm. 5, pàg. 163.

formació
DS núm. 16, pàg. 862.

- H -

Habitatge
DS núm. 4, pàg. 128.
DS núm. 7, pàg. 289.
DS núm. 12, pàg. 633.
accés
DS núm. 10, pàg. 495.
DS núm. 11, pàg. 576.
DS núm. 15, pàg. 794.
HPO
DS núm. 16, pàg. 848.
de protecció oficial
DS núm. 9, pàg. 421.
DS núm. 10, pàg. 495.
públic
DS núm. 11, pàg. 576.
social
DS núm. 16, pàg. 855.

Harmonització fiscal
DS núm. 12, pàg. 610.

Herència rebuda
DS núm. 4, pàg. 110.

Hidrogen
DS núm. 14, pàg. 720.

Hisenda
DS núm. 5, pàg. 164.
DS núm. 7, pàg. 311.

Hospital Can Misses
DS núm. 4, pàg. 111.

Hoteleria
DS núm. 5, pàg. 155.

- I -

IAG
DS núm. 13, pàg. 656.
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IBAVI
DS núm. 5, pàg. 148.

Ibsalut
DS núm. 14, pàg. 706.
DS núm. 15, pàg. 787.

IB3
DS núm. 9, pàg. 424.

Illes Balears, situació
DS núm. 4, pàg. 122.

Immigració
DS núm. 4, pàg. 121.
DS núm. 9, pàg. 440.
DS núm. 15, pàg. 824.

Impacte econòmic
DS núm. 10, pàg. 513.

Imposició lingüística
DS núm. 7, pàg. 326.

Impost/imposts
DS núm. 6, pàg. 221.
pujada
DS núm. 11, pàg. 534.
de successions i donacions
DS núm. 15, pàg. 793.
de turisme sostenible (ITS)
DS núm. 8, pàg. 342.
DS núm. 8, pàg. 354.
DS núm. 12, pàg. 614.
DS núm. 12, pàg. 616.
DS núm. 12, pàg. 617.

IMSERSO
DS núm. 11, pàg. 539.

Inca
DS núm. 5, pàg. 148.

Incendis, prevenció
DS núm. 15, pàg. 775.

Indicadors econòmics
DS núm. 17, pàg. 922.

Infants amb necessitats especials
DS núm. 5, pàg. 151.

Infraestructures
educatives
DS núm. 14, pàg. 718.
DS núm. 16, pàg. 864.
de sanejament
DS núm. 8, pàg. 399.

Informe
d’impacte familiar
DS núm. 6, pàg. 248.

PISA
DS núm. 17, pàg. 906.

Ingressos, previsió
DS núm. 13, pàg. 677.

Inspeccions
DS núm. 12, pàg. 599.

Institut d’Educació Secundària (IES) Marc Ferrer de
Formentera

DS núm. 15, pàg. 781.

Institut d’Indústries Culturals
DS núm. 7, pàg. 283.

Interins
DS núm. 9, pàg. 425.
DS núm. 14, pàg. 701.

Internalització
DS núm. 9, pàg. 424.

Intrusisme
DS núm. 12, pàg. 606.

Inundacions
DS núm. 8, pàg. 345.

Inversions
DS núm. 15, pàg. 775.
DS núm. 15, pàg. 777.
DS núm. 16, pàg. 860.

Investigació
DS núm. 11, pàg. 538.
DS núm. 12, pàg. 597.

- J -

Jornada laboral
DS núm. 9, pàg. 433.

José Luis Ábalos, ministre.
DS núm. 6, pàg. 224.

Joves emprenedors
DS núm. 5, pàg. 156.

- L -

Límit de despesa
DS núm. 8, pàg. 376.

Llei
agrària
DS núm. 8, pàg. 359.
de canvi climàtic
DS núm. 16, pàg. 854.
educativa
DS núm. 11, pàg. 553.
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d’habitatge
DS núm. 9, pàg. 421.
de memòria i reconeixements democràtics
DS núm. 10, pàg. 478.
8/2012
DS núm. 5, pàg. 152.

Llengua majoritària
DS núm. 16, pàg. 842.

Llibertat/llibertats
educatives
DS núm. 16, pàg. 886.
d’ensenyament
DS núm. 15, pàg. 790.

Llibres
DS núm. 13, pàg. 690.

Llista d’espera
DS núm. 10, pàg. 495.
DS núm. 16, pàg. 848.

Lloseta
DS núm. 14, pàg. 709.
DS núm. 14, pàg. 720.

- M -

Mallorca
DS núm. 10, pàg. 484.

Manacor
DS núm. 17, pàg. 915.

Maó
DS núm. 5, pàg. 148.
DS núm. 9, pàg. 422.
DS núm. 11, pàg. 536.
DS núm. 13, pàg. 664.

Material didàctic
DS núm. 13, pàg. 690.

Mediterrània
DS núm. 9, pàg. 465.
occidental
DS núm. 12, pàg. 607.
DS núm. 13, pàg. 653.

Memòria històrica
DS núm. 7, pàg. 302.

Menorca
DS núm. 4, pàg. 103.
DS núm. 4, pàg. 117.
DS núm. 5, pàg. 141.
DS núm. 5, pàg. 150.
DS núm. 7, pàg. 292.
DS núm. 8, pàg. 341.
DS núm. 8, pàg. 352.
DS núm. 10, pàg. 485.

DS núm. 10, pàg. 491.
DS núm. 11, pàg. 544.
DS núm. 12, pàg. 601.
DS núm. 12, pàg. 609.
DS núm. 12, pàg. 613.
DS núm. 15, pàg. 776.
DS núm. 16, pàg. 848.

Menors infractors
DS núm. 6, pàg. 233.

Menús escolars
DS núm. 8, pàg. 350.
DS núm. 12, pàg. 632.

Mercadal, Es
DS núm. 14, pàg. 714.

Mesures
d’eficiència
DS núm. 4, pàg. 120.
d’impuls
DS núm. 12, pàg. 604.
de reforç
DS núm. 12, pàg. 613.
urgents
DS núm. 4, pàg. 128.

Metges
DS núm. 14, pàg. 707.

Metro
DS núm. 13, pàg. 662.
DS núm. 14, pàg. 719.

Migjorn, Es
DS núm. 4, pàg. 106.

Milions d’euros
20
DS núm. 14, pàg. 719.
177
DS núm. 6, pàg. 255.
DS núm. 10, pàg. 483.

Ministeris de Foment i de Defensa
DS núm. 4, pàg. 107.

Celáa, ministra
DS núm. 15, pàg. 789.
DS núm. 15, pàg. 790.

Moda
DS núm. 13, pàg. 683.

Model
de finançament autonòmic
DS núm. 16, pàg. 857.
turístic
DS núm. 7, pàg. 304.
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Municipis de Llevant
DS núm. 8, pàg. 345.

MUR
DS núm. 9, pàg. 436.

- N -

Negociacions
DS núm. 12, pàg. 601.
DS núm. 16, pàg. 855.
DS núm. 16, pàg. 862.

- O -

Obligació de fitxar
DS núm. 17, pàg. 907.

Obres
DS núm. 14, pàg. 713.
DS núm. 16, pàg. 839.

Ocupació, dades
DS núm. 17, pàg. 918.

Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics
DS núm. 16, pàg. 858.

Oposicions
DS núm. 16, pàg. 841.
DS núm. 17, pàg. 923.

Organització terrorista
DS núm. 4, pàg. 137.

- P -

Pacients
DS núm. 11, pàg. 532.
DS núm. 12, pàg. 602.

Pacte
de govern
DS núm. 10, pàg. 494.
social i empresarial
DS núm. 5, pàg. 160.

Pagament/pagaments
DS núm. 5, pàg. 146.
DS núm. 8, pàg. 345.
DS núm. 9, pàg. 441.
DS núm. 10, pàg. 496.
DS núm. 17, pàg. 921.
pendent
DS núm. 9, pàg. 420.

Pagesos
DS núm. 6, pàg. 234.

Paisatge
DS núm. 16, pàg. 877.

Països catalans
DS núm. 16, pàg. 861.

Parc Bit
DS núm. 13, pàg. 662.

Part forana de Mallorca
DS núm. 16, pàg. 853.

Patologies duals
DS núm. 13, pàg. 654.

Pedrera
DS núm. 6, pàg. 222.

Sánchez, Pedro
DS núm. 4, pàg. 118.
DS núm. 5, pàg. 163.
DS núm. 16, pàg. 862.

Permisos
DS núm. 8, pàg. 355.

Personal
DS núm. 16, pàg. 843.
eventual
DS núm. 4, pàg. 124.
de psiquiatria
DS núm. 11, pàg. 537.
sanitari
DS núm. 13, pàg. 659.

Persones condemnades
DS núm. 4, pàg. 137.

Pesca
DS núm. 13, pàg. 660.
demersal
DS núm. 12, pàg. 607.
DS núm. 13, pàg. 653.

PISA
DS núm. 17, pàg. 906.

Pitiüses
DS núm. 15, pàg. 775.

Pla/plans
econòmicofinancer
DS núm. 9, pàg. 430.
formatius
DS núm. 9, pàg. 429.
hidrològic
DS núm. 7, pàg. 277.
per a la pesca demersal
DS núm. 12, pàg. 607.
DS núm. 13, pàg. 653.
de salut mental
DS núm. 5, pàg. 150.
DS núm. 16, pàg. 896.
de xoc
DS núm. 13, pàg. 658.
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Places
DS núm. 12, pàg. 607.

Plantilla de professionals
DS núm. 16, pàg. 896.

Pluvials
DS núm. 11, pàg. 538.

Pobresa
DS núm. 9, pàg. 419.

Policia autonòmica
DS núm. 11, pàg. 545.

Política
educativa
DS núm. 8, pàg. 368.
d’immigració
DS núm. 4, pàg. 121.
DS núm. 9, pàg. 440.
industrial
DS núm. 11, pàg. 542.
de recerca
DS núm. 15, pàg. 773.
turística
DS núm. 9, pàg. 444.
DS núm. 11, pàg. 559.

Ponent de Mallorca
DS núm. 13, pàg. 660.

Port d’Eivissa
DS núm. 10, pàg. 487.

Portinatx
DS núm. 7, pàg. 288.

Ports de les Illes Balears
DS núm. 11, pàg. 533.

Posidònia
DS núm. 17, pàg. 903.

Precarietat laboral femenina
DS núm. 10, pàg. 488.

Presidenta del Govern
DS núm. 11, pàg. 548.
entrevista
DS núm. 7, pàg. 287.

Pressupost/pressuposts
DS núm. 4, pàg. 102.
DS núm. 4, pàg. 120.
DS núm. 12, pàg. 616.
projecte de llei
DS núm. 15, pàg. 786.
generals de l’Estat
DS núm. 6, pàg. 235.
DS núm. 7, pàg. 297.

d’ingressos
DS núm. 17, pàg. 913.
tancament
DS núm. 16, pàg. 851.

Preus
DS núm. 8, pàg. 350.
DS núm. 12, pàg. 632.

Procés/processos
de morir
DS núm. 17, pàg. 928.
selectius
DS núm. 17, pàg. 901.

Processionària
DS núm. 10, pàg. 491.
DS núm. 11, pàg. 544.

Productes alimentaris
DS núm. 8, pàg. 360.

Programa British
DS núm. 11, pàg. 536.

Projecte/projectes
DS núm. 12, pàg. 614.
DS núm. 12, pàg. 617.
de llei de consells insulars
DS núm. 9, pàg. 437.
de llei de pressuposts
DS núm. 12, pàg. 618.
DS núm. 13, pàg. 672.
DS núm. 13, pàg. 677.
DS núm. 14, pàg. 730.
DS núm. 15, pàg. 786.
DS núm. 18, pàg. 950.
pilot
DS núm. 4, pàg. 106.

Promotors
DS núm. 8, pàg. 355.
DS núm. 16, pàg. 855.

Propaganda partidista
DS núm. 7, pàg. 326.

Proveïdors
DS núm. 9, pàg. 441.
DS núm. 17, pàg. 921.

- Q -

Qualitat de l’aire
DS núm. 9, pàg. 422.
DS núm. 17, pàg. 937.

Quesería Menorquina
DS núm. 10, pàg. 491.

- R -
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Radiotelevisió de les Illes Balears
DS núm. 6, pàg. 264.
DS núm. 11, pàg. 585.
pública
DS núm. 4, pàg. 137.
DS núm. 10, pàg. 481.

Radioteràpia
DS núm. 16, pàg. 843.

Ramaders
DS núm. 6, pàg. 234.

REB
DS núm. 14, pàg. 723.

Recapitalització
DS núm. 10, pàg. 491.

Recerca
DS núm. 15, pàg. 773.

Règim
constitucional
DS núm. 14, pàg. 725.
DS núm. 16, pàg. 870.
especial de les Illes Balears
DS núm. 17, pàg. 913.

Rehabilitació d’edificis i habitatges
DS núm. 5, pàg. 146.

Relació institucional
DS núm. 15, pàg. 774.

Religió islàmica
DS núm. 8, pàg. 344.

Rendes mitjanes i baixes
DS núm. 15, pàg. 794.

República
DS núm. 5, pàg. 207.

Reserva marina
DS núm. 13, pàg. 660.

Ressonància magnètica
DS núm. 15, pàg. 782.

Resultats electorals
DS núm. 13, pàg. 676.

Retallades
DS núm. 4, pàg. 101.
DS núm. 4, pàg. 108.
DS núm. 4, pàg. 113.
DS núm. 4, pàg. 115.

DS núm. 12, pàg. 611.

DS núm. 14, pàg. 718.

- S -

Salut
DS núm. 4, pàg. 113.
mental
DS núm. 14, pàg. 702.

Sanejament
DS núm. 8, pàg. 399.
DS núm. 15, pàg. 777.

Santa Eulàlia del Riu
DS núm. 13, pàg. 669.

Santanyí
DS núm. 16, pàg. 839.

Savina, La
DS núm. 6, pàg. 220.

Sector
agrari
DS núm. 9, pàg. 420.
sanitari
DS núm. 6, pàg. 219.
turístic
DS núm. 11, pàg. 568.

Seguretat
aèria
DS núm. 10, pàg. 492.
DS núm. 11, pàg. 546.
millora
DS núm. 5, pàg. 146.

Senador autonòmic, manifestacions
DS núm. 11, pàg. 550.

Separatisme
DS núm. 7, pàg. 326.

Servei/serveis
informatius
DS núm. 9, pàg. 424.
de radioteràpia
DS núm. 16, pàg. 843.
de Salut
DS núm. 13, pàg. 659.
socials
DS núm. 4, pàg. 115.
d’urgències
DS núm. 4, pàg. 111.

Sindicatura de Comptes
DS núm. 14, pàg. 706.

Sobrecost
DS núm. 13, pàg. 669.

Son Busquets
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DS núm. 4, pàg. 107.

Subministrament
DS núm. 8, pàg. 352.
elèctric
DS núm. 12, pàg. 613.

Subvenció/subvencions
DS núm. 5, pàg. 146.
DS núm. 7, pàg. 326.
DS núm. 9, pàg. 420, 434 i 436.

Suïcidi
DS núm. 5, pàg. 142.

- T -

Tagomago
DS núm. 6, pàg. 229.

Talent, detecció i foment
DS núm. 14, pàg. 716.

Targeta sanitària
DS núm. 7, pàg. 279.

Temporal
DS núm. 5, pàg. 141.

Terrorisme, delictes
DS núm. 8, pàg. 357.

The Guardian
DS núm. 7, pàg. 287.

Thomas Cook, fallida
DS núm. 6, pàg. 236.
DS núm. 7, pàg. 293 i 298.
DS núm. 8, pàg. 346.
DS núm. 9, pàg. 438 i 442.
DS núm. 10, pàg. 513.
DS núm. 13, pàg. 658.

Tonyina vermella, descarts
DS núm. 4, pàg. 105.

Torre de control virtual
DS núm. 15, pàg. 776.

Torrents, neteja i manteniment
DS núm. 7, pàg. 301.

Tractament
PrEP
DS núm. 14, pàg. 704.
terciari
DS núm. 13, pàg. 664.

Transport
DS núm. 12, pàg. 606.

aeri

DS núm. 9, pàg. 426.
escolar
DS núm. 6, pàg. 230.
DS núm. 6, pàg. 232.
DS núm. 16, pàg. 853.
ferroviari
DS núm. 12, pàg. 599.
marítim
DS núm. 5, pàg. 157.
DS núm. 7, pàg. 305.
DS núm. 9, pàg. 449.
DS núm. 17, pàg. 903.
públic d’autobusos, concessió
DS núm. 10, pàg. 484.
sanitari
DS núm. 9, pàg. 426.
DS núm. 9, pàg. 428.

aeri
DS núm. 15, pàg. 778.
DS núm. 16, pàg. 847.

adjudicació
DS núm. 16, pàg. 847.

Trasllats sanitaris
DS núm. 10, pàg. 492.
DS núm. 11, pàg. 546.

Trastorns alimentaris
DS núm. 16, pàg. 839.

Treballadors/treballadores
DS núm. 6, pàg. 219.
DS núm. 16, pàg. 850.
DS núm. 17, pàg. 907.
públics
DS núm. 8, pàg. 339.

Turisme
DS núm. 5, pàg. 155.
de creuers
DS núm. 7, pàg. 319.
DS núm. 9, pàg. 432.

Turismofòbia
DS núm. 11, pàg. 568.

- U -

UME
DS núm. 17, pàg. 908.

Unió Europea
DS núm. 11, pàg. 538.
DS núm. 12, pàg. 597.
DS núm. 12, pàg. 601.

Universitat de les Illes Balears
DS núm. 8, pàg. 349.

Usuaris
DS núm. 15, pàg. 787.
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- V -

Vacunació
DS núm. 13, pàg. 659.

Valoració
DS núm. 4, pàg. 117.

Vessaments
DS núm. 10, pàg. 487.

Violència
filioparental
DS núm. 15, pàg. 780.
de gènere
DS núm. 13, pàg. 655.
masclista
DS núm. 15, pàg. 815.

Votants, criminalització
DS núm. 14, pàg. 722.

- X -

Xarxes de pesca
DS núm. 16, pàg. 846.

Puig, Ximo
DS núm. 5, pàg. 147.

- Z -

ZEPA
DS núm. 11, pàg. 538.
DS núm. 12, pàg. 597.
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