
DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2020

 

ÍNDEX

ANY 2020

INICIATIVES

Projectes de llei 
Proposicions de llei

Decrets llei
Debat de política general

Interpel·lacions
Mocions
Preguntes

Proposicions no de llei
Compareixences

Creació de comissions no permanents d'investigació
Ratificació o manteniment de Proposicions no de llei davant el Congrés dels Diputats

Sol·licituds de sessions extraordinàries
Informes

Votacions de desempats en comissió
Diputats i diputades
Eleccions diverses

Declaracions institucionals

INTERVINENTS

Diputats i diputades
Membres del Govern

Altres intervinents

TEMÀTIC

 



2 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2020

INICIATIVES

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 8711/20, del Decret Llei 8/2020, de 13 de maig,
de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-
19.
DS núm. 49, pàg. 2716.

RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021.
Debat de totalitat, DS núm. 58, pàg. 3263.
DS núm. 62, pàg. 3474.

PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 4574/19, de suport a la conciliació de la vida
familiar, laboral i personal de les Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 20, pàg. 1375.

RGE núm. 7486/19, de derogació de la Llei 2/2018, de 13
d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes
Balears.
Presa en consideració, DS núm. 23, pàg. 1574.

RGE núm. 8454/19, de modificació de l’article 51 de la Llei
de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat
del defensor o de la defensora de la Ciutadania.
Presa en consideració, DS núm. 24, pàg. 1636. 
Procediment directe i en lectura única, i debat i votació, DS
núm. 28, pàg. 1938.

RGE núm. 1999/20, de mesures urgents en matèria
d’habitatge.
Presa en consideració, DS núm. 32, pàg. 2145.

RGE núm. 17480/20, de reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 61, pàg. 3470. 
Procediment directe i en lectura única, i debat i votació, DS
núm. 63, pàg. 3813.

DECRETS LLEI

1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a la
millora de la qualitat a zones turístiques.
DS núm. 19, pàg. 1279.

2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i
estimular el Parc Balear d’Innovació Tecnològica, Parc Bit.
DS núm. 21, pàg. 1437.

6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials
urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19, i de foment de la investigació sanitària.
DS núm. 27, pàg. 1867.

7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures urgents
en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de
l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.
DS núm. 30, pàg. 2061.

8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries
per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l’àmbit de les administracions públiques
de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19.
DS núm. 31, pàg. 2094.

9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del
territori de les Illes Balears.
DS núm. 33, pàg. 2180.

10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears.
DS núm. 35, pàg. 2268.

11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19.
DS núm. 42, pàg. 2394.

12/2020, de 28 d’agost, pel qual es modifica el règim
transitori per a la percepció de determinades prestacions
establertes en el Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes
Balears; es modifica el Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol,
pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer
front als incompliments de les disposicions dictades per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19;
i es modifiquen les exigències de personal a les residències
de persones grans per atendre les conseqüències de la
pandèmia de la COVID-19.
DS núm. 48, pàg. 2625.

13/2020, de 23 de novembre, pel qual s’estableixen mesures
urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió del servei
de transport públic regular de persones per carretera d’ús
general.
DS núm. 61, pàg. 3459.

14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en
determinats sectors d’activitat administrativa.
DS núm. 63, pàg. 3799.

DEBAT DE POLÍTICA GENERAL

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 52, pàg. 2894.
Debat de les propostes de resolució, DS núm. 54, pàg. 3024.
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INTERPEL·LACIONS

RGE núm. 5716/19, relativa a autogovern de les Illes
Balears.
DS núm. 21, pàg. 1425.

RGE núm. 5973/19, relativa a política general del Govern
en matèria d’espais naturals protegits.
DS núm. 59, pàg. 3327.

RGE núm. 7685/19, relativa a política general del Govern
en matèria universitària.
DS núm. 23, pàg. 1559.

RGE núm. 10412/19, relativa a ràtios escolars als centres
educatius de les Illes Balears.
DS núm. 37, pàg. 2298.

RGE núm. 11579/19, relativa a política general del Govern
en relació amb el servei de transport aeri sanitari.
DS núm. 19, pàg. 1274.

RGE núm. 139/20, relativa a full de ruta del Govern de les
Illes Balears davant el nou govern d’Espanya.
DS núm. 20, pàg. 1364.

RGE núm. 179/20, relativa a política general duta a terme
pel que fa als mecanismes de control dels menors en els
centres de menors gestionats pel Govern.
DS núm. 22, pàg. 1495.

RGE núm. 3631/20, relativa a política general del Govern
en matèria de fidelització dels professionals sanitaris.
DS núm. 24, pàg. 1621.

RGE núm. 3746/20, relativa a compliment dels acords
parlamentaris en relació amb les ajudes per pal·liar els
efectes de la tempesta Gloria, i coordinació amb altres
administracions per canalitzar aquestes ajudes.
DS núm. 50, pàg. 2775.

RGE núm. 9476/20, relativa a reconstrucció econòmica.
DS núm. 48, pàg. 2609.

RGE núm. 11441/20, relativa a política general del Govern
en relació amb l’exclusió social i la pobresa infantil.
DS núm. 47, pàg. 2518.

RGE núm. 14206/20, relativa a política del Govern en
relació amb l’habitatge assequible i social; adopció de
mesures i actuacions imminents.
DS núm. 49, pàg. 2702.

RGE núm. 14649/20, relativa a política del Govern de les
Illes Balears sobre les mesures de reactivació del sector
turístic.
DS núm. 51, pàg. 2857.

RGE núm. 14650/20, relativa a política del Govern de les
Illes Balears sobre mesures per a la reactivació del sector
de comerç.
DS núm. 61, pàg. 3445.

RGE núm. 14863/20, relativa a política general del Govern
en relació amb el comerç.
DS núm. 53, pàg. 3015.

RGE núm. 14976/20, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears pel que fa a la defensa de l’ordre
constitucional.
DS núm. 56, pàg. 3125.

RGE núm. 14982/20, relativa a política general del Govern
en matèria educativa, i especialment en relació amb
l’adaptació del nou marc que pretén establir el Govern de
l’Estat que permet obtenir la titulació sense aprovar totes
les assignatures.
DS núm. 57, pàg. 3190.

RGE núm. 15325/20, relativa a política general del Govern
en matèria de gestió de les ajudes PDR i de la PAC.
DS núm. 58, pàg. 3248.

RGE núm. 15874/20, relativa a política general del Govern
en relació amb la immigració il·legal a les Illes Balears.
DS núm. 60, pàg. 3386.

RGE núm. 17680/20, relativa a política general del Govern
en matèria d’harmonització impositiva i sistema de
finançament autonòmic.
DS núm. 63, pàg. 3786.

MOCIONS

RGE núm. 10252/19, relativa a connectivitat aèria i
marítima.
DS núm. 19, pàg. 1300.

RGE núm. 10393/19, relativa a política general del Govern
en relació amb les infraestructures educatives.
DS núm. 19, pàg. 1310.

RGE núm. 11553/19, relativa a política general del Govern
en matèria d’oposicions i accés a la funció pública.
DS núm. 19, pàg. 1318.

RGE núm. 2625/20, relativa a servei de transport aeri
sanitari.
DS núm. 21, pàg. 1430.

RGE núm. 3235/20, relativa a full de ruta del Govern de les
Illes Balears davant el nou govern d’Espanya.
DS núm. 22, pàg. 1501.

RGE núm. 3594/20, relativa a l’autogovern de les Illes
Balears.
DS núm. 23, pàg. 1565.
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RGE núm. 4201/20, relativa a política general duta a terme
pel que fa als mecanismes de control dels menors en els
centres de menors gestionats pel Govern.
DS núm. 24, pàg. 1626.

RGE núm. 4692/20, relativa a política general del Govern
en matèria universitària.
DS núm. 48, pàg. 2616.

RGE núm. 5181/20, relativa a fidelització dels
professionals.
DS núm. 47, pàg. 2558.

RGE núm. 5284/20, relativa a compliment dels acords
parlamentaris en relació amb les ajudes per pal·liar els
efectes de la tempesta Glòria i coordinació amb altres
administracions per canalitzar aquestes ajudes.
DS núm. 56, pàg. 3130.

RGE núm. 10401/20, relativa a ràtios escolars als centres
educatius de les Illes Balears.
DS núm. 47, pàg. 2568.

RGE núm. 14429/20, relativa a política general del Govern
en relació amb l’exclusió social i la pobresa infantil.
DS núm. 49, pàg. 2707.

RGE núm. 14807/20, relativa a reconstrucció econòmica de
les Illes Balears.
DS núm. 50, pàg. 2780.

RGE núm. 14959/20, relativa a política del Govern en
relació amb l’habitatge assequible i social.
DS núm. 51, pàg. 2861.

RGE núm. 15712/20, relativa a política comercial del
Govern.
DS núm. 57, pàg. 3196.

RGE núm. 16009/20, relativa a defensa de l’ordre
constitucional.
DS núm. 58, pàg. 3252.

RGE núm. 16173/20, relativa a rebuig a la normativa que
permet l’avaluació, la promoció i l’obtenció de titulacions
sense límit d’assignatures suspeses.
DS núm. 59, pàg. 3333.

RGE núm. 16326/20, relativa a gestió de les ajudes PDR i
de la PAC.
DS núm. 60, pàg. 3391.

RGE núm. 17482/20, relativa a espais naturals protegits.
DS núm. 61, pàg. 3450.

RGE núm. 17654/20, relativa a pla per evitar l’increment
de la immigració il·legal.
DS núm. 63, pàg. 3790.

PREGUNTES

RGE núm. 10339/19, relativa a fondeigs sobre posidònia.
DS núm. 19, pàg. 1253.

RGE núm. 1905/20, relativa a auditoria a l’IMAS.
Ajornament, DS núm. 19, pàg. 1274.
DS núm. 20, pàg. 1348.

RGE núm. 1955/20, relativa a compliment efectiu dels
terminis en la transició energètica a renovables.
DS núm. 19, pàg. 1254.

RGE núm. 1956/20, relativa a nova taxa aèria.
DS núm. 19, pàg. 1273.

RGE núm. 1957/20, relativa a actuació de l’Oficina Balear
de la Infància i l’Adolescència.
DS núm. 19, pàg. 1255.

RGE núm. 1961/20, relativa a garantia d’atenció als
pacients en català.
Ajornament, DS núm. 19, pàg. 1274.
DS núm. 20, pàg. 1346.

RGE núm. 1962/20, relativa a calendari d’accions del 2020
per complir amb els compromisos derivats de la Declaració
d’Emergència Climàtica.
DS núm. 19, pàg. 1257.

RGE núm. 1964/20, relativa a revisió de l’autorització
atorgada per a una planta de formigó a Son Güells.
DS núm. 19, pàg. 1258.

RGE núm. 1965/20, relativa a ecotaxa aèria.
DS núm. 19, pàg. 1259.

RGE núm. 1966/20, relativa a acords en relació amb la
pesca d’arrossegament a Eivissa i Formentera.
DS núm. 19, pàg. 1261.

RGE núm. 1967/20, relativa a funcionament de la Direcció
General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària.
DS núm. 19, pàg. 1262.

RGE núm. 1968/20, relativa a Atenció Primària de les Illes
Balears.
DS núm. 19, pàg. 1263.

RGE núm. 1969/20, relativa a abusos sexuals a menors
tutelats.
DS núm. 19, pàg. 1264.

RGE núm. 1970/20, relativa a revisió de les dietes per als
malalts que han de rebre atenció sanitària fora de la seva
illa de residència.
DS núm. 19, pàg. 1266.

RGE núm. 1971/20, relativa a deute de 78 milions d’euros
a les Illes Balears per part del Govern del Sr. Sánchez.
DS núm. 19, pàg. 1268.
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RGE núm. 1972/20, relativa a ajudes per pal·liar els efectes
del temporal que va patir Sant Antoni de Portmany
l’octubre del 2019.
DS núm. 19, pàg. 1269.

RGE núm. 1973/20, relativa a reivindicacions recollides a
la carta tramesa al president Pedro Sánchez.
DS núm. 19, pàg. 1274.
DS núm. 20, pàg. 1349.

RGE núm. 1974/20, relativa a contactes entre el Govern de
les Illes Balears i el vicepresident de Drets Socials i Agenda
2030 d’Espanya.
DS núm. 19, pàg. 1272.

RGE núm. 1975/20, relativa a retallades/bloqueig del
Govern de la dotació econòmica que correspon als centres
públics escolars de les Illes Balears.
DS núm. 19, pàg. 1270.

RGE núm. 2191/20, relativa a actuacions previstes a la
fossa de Bunyola.
DS núm. 20, pàg. 1330.

RGE núm. 2192/20, relativa a proposta d’acord de policia
pròpia.
DS núm. 20, pàg. 1342.

RGE núm. 2193/20, relativa a mitjans que implementarà el
Govern per aplicar el Decret llei contra el turisme
d’excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques.
DS núm. 20, pàg. 1343.

RGE núm. 2194/20, relativa a valoració del sistema de
contractació del personal sanitari per part de l’ib-salut.
DS núm. 20, pàg. 1331.

RGE núm. 2195/20, relativa a resposta de l’executiu de
Sánchez i Iglesias a les cartes enviades als diferents
ministeris per part de les conselleries del Govern de les Illes
Balears.
DS núm. 20, pàg. 1351.

RGE núm. 2196/20, relativa a valoració del funcionament
de l’ensenyament públic.
DS núm. 20, pàg. 1352.

RGE núm. 2197/20, relativa a mesures adoptades per l’ib-
salut davant les irregularitats en el procediment de selecció
del personal d’infermeria per accedir al Servei de Salut de
les Illes Balears.
DS núm. 20, pàg. 1332.

RGE núm. 2198/20, relativa a actuacions de l’IB Dona.
Ajornament, DS núm. 20, pàg. 1345.
DS núm. 21, pàg. 1397.

RGE núm. 2199/20, relativa a responsabilitats que
assumirà el Govern amb els menors tutelats i sota la
protecció de l’administració.
DS núm. 20, pàg. 1345.

RGE núm. 2200/20, relativa a formació dels aturats de l’illa
de Menorca.
DS núm. 20, pàg. 1333.

RGE núm. 2201/20, relativa a preocupació empresarial per
l’augment de l’atur a les Illes Balears.
DS núm. 20, pàg. 1338.

RGE núm. 2202/20, relativa a fidelització del personal
sanitari de les Illes Balears. 
DS núm. 20, pàg. 1339.

RGE núm. 2203/20, relativa a nou director general a la
Conselleria de Presidència. 
Ajornament, DS núm. 20, pàg. 1345.
DS núm. 21, pàg. 1398.

RGE núm. 2204/20, relativa a criteris per contractar la
nova directora de patrocinis de la Fundació per a l’Esport
Balear.
DS núm. 20, pàg. 1335.

RGE núm. 2205/20, relativa a respecte dels drets dels
docents de la concertada.
DS núm. 20, pàg. 1336.

RGE núm. 2206/20, relativa a exigència de l’aprovació del
bloc de fiscalitat del REB al Govern del Sr. Sánchez.
DS núm. 20, pàg. 1339.

RGE núm. 2207/20, relativa a infeccions postoperatòries a
l’Hospital de Can Misses.
DS núm. 20, pàg. 1341.

RGE núm. 2208/20, relativa a aval a l’actuació i
manifestacions de la consellera d’Afers Socials i Esports en
relació amb l’escàndol dels abusos a menors tutelats.
DS núm. 20, pàg. 1354.

RGE núm. 2772/20, relativa a grans reptes de l’acord de
governabilitat, habitatge, mobilitat i sostenibilitat i
transició ecològica.
DS núm. 21, pàg. 1422.

RGE núm. 2773/20, relativa a data prevista perquè el 061
es faci càrrec de les urgències extrahospitalàries a
Formentera.
DS núm. 21, pàg. 1417.

RGE núm. 2774/20, relativa a valoració del règim de
compensacions al transport marítim de mercaderies.
DS núm. 21, pàg. 1418.

RGE núm. 2777/20, relativa a actuacions de la normativa
per a l’elecció del Síndic de Greuges.
DS núm. 21, pàg. 1401.

RGE núm. 2778/20, relativa a acords del Consell de Política
Fiscal i Financera en relació amb la decisió del Ministeri
d’Hisenda de no reintegrar a les comunitats autònomes
l’import de l’IVA pendent de l’any 2017.
DS núm. 21, pàg. 1412.
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RGE núm. 2779/20, relativa a aplicació efectiva del
protocol d’intencions signats per a la millora de les
condicions laborals dels treballadors subcontractats per
IB3.
DS núm. 21, pàg. 1419.

RGE núm. 2780/20, relativa a regulació del turisme de
creuers.
DS núm. 21, pàg. 1402.

RGE núm. 2781/20, relativa a manca de places a la
residència universitària.
DS núm. 21, pàg. 1399.

RGE núm. 2782/20, relativa a llistes d’espera als hospitals
de les Illes Balears.
DS núm. 21, pàg. 1414.

RGE núm. 2783/20, relativa a Centre de Formació Nàutica
de Son Castelló.
DS núm. 21, pàg. 1403.

RGE núm. 2784/20, relativa a aigües jurisdiccionals
d’Algèria.
DS núm. 21, pàg. 1415.

RGE núm. 2785/20, relativa a suport a les organitzacions
professionals agràries de les Illes Balears.
DS núm. 21, pàg. 1405.

RGE núm. 2787/20, relativa a funcionament de la xarxa
pública del Servei d’emancipació de joves de 18 a 25 anys.
DS núm. 21, pàg. 1408.

RGE núm. 2788/20, relativa a increment d’alts càrrecs
polítics del Govern.
DS núm. 21, pàg. 1423.

RGE núm. 2792/20, relativa a decret d’excessos.
DS núm. 21, pàg. 1409.

RGE núm. 2793/20, relativa a valoració del desviament de
reserves turístiques a hotels no afectats pel decret llei
contra el turisme d’excessos.
DS núm. 21, pàg. 1411.

RGE núm. 3100/20, relativa a països catalans.
DS núm. 21, pàg. 1406.

RGE núm. 3249/20, relativa a adoctrinament ideològic i
polític als centres educatius de Balears.
DS núm. 21, pàg. 1421.

RGE núm. 3423/20, relativa a cancel·lacions de vols entre
illes d’Air Nostrum.
DS núm. 22, pàg. 1488.

RGE núm. 3428/20, relativa a finançament de la planta de
triatge de Ca Na Putxa.
DS núm. 22, pàg. 1476.

RGE núm. 3438/20, relativa a prostitució i abusos sexuals
a menors tutelats.
DS núm. 22, pàg. 1492.

RGE núm. 3439/20, relativa a abusos sexuals soferts a Es
Pinaret i Es Fusteret.
DS núm. 22, pàg. 1477.

RGE núm. 3444/20, relativa a restriccions pesqueres en el
canal de Menorca.
DS núm. 22, pàg. 1472.

RGE núm. 3445/20, relativa a infraestructures educatives
a Son Ferriol.
DS núm. 22, pàg. 1473.

RGE núm. 3446/20, relativa a valoració del Reial Decret
232/2020, sobre compensació al transport marítim i aeri de
mercaderies.
DS núm. 22, pàg. 1491.

RGE núm. 3447/20, relativa a aplicació a les Illes Balears
del Reial Decret Llei 2/2020. 
DS núm. 22, pàg. 1487.

RGE núm. 3448/20, relativa a cessament de la consellera
d’Afers Socials i Esports per la seva gestió en relació amb
els menors sota la seva protecció i responsabilitat.
DS núm. 22, pàg. 1490.

RGE núm. 3449/20, relativa a prohibició dels vehicles diesel
l’any 2025.
DS núm. 22, pàg. 1478.

RGE núm. 3450/20, relativa a fidelitzar el personal sanitari
de les Illes Balears.
DS núm. 22, pàg. 1471.

RGE núm. 3452/20, relativa a lluita contra la
processionària del pi.
DS núm. 22, pàg. 1486.

RGE núm. 3453/20, relativa a regulació del tot inclòs.
DS núm. 22, pàg. 1480.

RGE núm. 3454/20, relativa a mapa escolar de formació
professional de Menorca.
DS núm. 22, pàg. 1482.

RGE núm. 3455/20, relativa a situació del comerç de Palma.
DS núm. 22, pàg. 1483.

RGE núm. 3456/20, relativa a servei de transport
ferroviari.
DS núm. 22, pàg. 1484.

RGE núm. 3629/20, relativa a ajudes del Govern central
per pal·liar els efectes de la tempesta Glòria.
DS núm. 22, pàg. 1474.
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RGE núm. 3630/20, relativa a depuració de responsabilitats
en el cas d’abusos a menors sota la competència de
l’administració.
DS núm. 22, pàg. 1493.

RGE núm. 3694/20, relativa a adaptació dels vaixells a la
normativa IMO2020.
DS núm. 23, pàg. 1533.

RGE núm. 3697/20, relativa a resposta efectiva a les
preguntes de control.
DS núm. 23, pàg. 1551.

RGE núm. 3702/20, relativa a adopció de mesures urgents
davant la situació del petit i mitjà comerç.
DS núm. 23, pàg. 1539.

RGE núm. 3704/20, relativa a coneixement dels casos de
prostitució i abusos sexuals a menors.
DS núm. 23, pàg. 1554.

RGE núm. 3705/20, relativa a visita a un col·legi del
senador Vicenç Vidal.
DS núm. 23, pàg. 1533.

RGE núm. 3706/20, relativa a potabilitat de l’aigua de
Menorca.
DS núm. 23, pàg. 1541.

RGE núm. 3708/20, relativa a valoració de la mesa de
coordinació entre el Consell de Mallorca i la Direcció
General d’Infància.
DS núm. 23, pàg. 1543.

RGE núm. 3709/20, relativa a polítiques actives d’igualtat
entre el personal de l’ib-salut.
DS núm. 23, pàg. 1548.

RGE núm. 3710/20, relativa a funcionament de l’EBAP.
DS núm. 23, pàg. 1542.

RGE núm. 3711/20, relativa a declaracions de la ministra
d’Assumptes Exteriors en relació amb l’ampliació de les
aigües jurisdiccionals d’Algèria.
DS núm. 23, pàg. 1550.

RGE núm. 3712/20, relativa a moratòria d’atracaments per
a creuers a Palma.
DS núm. 23, pàg. 1545.

RGE núm. 3713/20, relativa a compliment de les
obligacions legals amb els funcionaris i treballadors públics.
DS núm. 23, pàg. 1535.

RGE núm. 3714/20, relativa a actuacions per evitar els
vessaments d’aigües fecals sense depurar.
DS núm. 23, pàg. 1537.

RGE núm. 3715/20, relativa a transferència del cànon de
sanejament d’aigües.
DS núm. 23, pàg. 1547.

RGE núm. 3716/20, relativa a política d’habitatge.
DS núm. 23, pàg. 1557.

RGE núm. 3717/20, relativa a les Illes Balears del 2023.
DS núm. 23, pàg. 1553.

RGE núm. 3718/20, relativa a la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears davant l’increment de la despesa pública a
l’ib-salut.
DS núm. 23, pàg. 1538.

RGE núm. 4257/20, relativa a Decret llei de mesures
urgents en matèria d’habitatge i l’emergència habitacional.
DS núm. 23, pàg. 1556.

RGE núm. 4384/20, relativa a criteris de constitució del
Comitè de protecció de la posidònia.
DS núm. 24, pàg. 1611.

RGE núm. 4417/20, relativa a situació de l’aparcament de
l’Hospital de Can Misses.
DS núm. 24, pàg. 1602.

RGE núm. 4418/20, relativa a mesures de suport a la
pagesia.
DS núm. 24, pàg. 1614.

RGE núm. 4420/20, relativa a protocols i mesures aprovats
els darrers deu anys.
DS núm. 24, pàg. 1618.

RGE núm. 4421/20, relativa a moratòria en la reserva de
creuers.
DS núm. 24, pàg. 1603.

RGE núm. 4422/20, relativa a taxa aèria.
DS núm. 24, pàg. 1612.

RGE núm. 4425/20, relativa a adopció de mesures davant
la davallada de reserves turístiques.
DS núm. 24, pàg. 1615.

RGE núm. 4426/20, relativa a distribució de gas natural a
Mallorca.
DS núm. 24, pàg. 1595.

RGE núm. 4427/20, relativa a compensació als pescadors de
Mallorca i Menorca afectats per les bales de palla recollides
a les xarxes.
DS núm. 24, pàg. 1610.

RGE núm. 4428/20, relativa a punts de recàrrega de
vehicles elèctrics a zones turístiques.
DS núm. 24, pàg. 1606.

RGE núm. 4430/20, relativa a centre de formació
professional a Es Castell.
DS núm. 24, pàg. 1604.

RGE núm. 4431/20, relativa a efectes del decret llei en
matèria d’habitatge.
DS núm. 24, pàg. 1598.
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RGE núm. 4432/20, relativa a pujada d’imposts del Govern
central.
DS núm. 24, pàg. 1608.

RGE núm. 4433/20, relativa a modificació de les lleis de les
Illes Balears qüestionades pel Govern central.
DS núm. 24, pàg. 1599.

RGE núm. 4434/20, relativa a defensa dels interessos dels
municipis de les Illes Balears afectats per la tempesta
Glòria.
DS núm. 24, pàg. 1619.

RGE núm. 4436/20, relativa a grau de tranquil·litat en
relació amb la COVID-19.
DS núm. 24, pàg. 1600.

RGE núm. 4438/20, relativa a revisió de la indemnització de
doble residència després de la recomanació de l’Oficina de
prevenció i lluita contra la corrupció.
DS núm. 24, pàg. 1616.

RGE núm. 4703/20, relativa a institucionalització de la
mentida per part de la Conselleria d’Educació.
DS núm. 24, pàg. 1596.

RGE núm. 6963/20, relativa a valoració del Govern sobre
els actuals casos positius de coronavirus a Balears.
DS núm. 25, pàg. 1668.

RGE núm. 6965/20, relativa a prioritats de la reconstrucció
econòmica.
DS núm. 25, pàg. 1665.

RGE núm. 6968/20, relativa a recuperació de l’activitat
turística.
DS núm. 25, pàg. 1664.

RGE núm. 6970/20, relativa a motius dels contagis per la
COVID-19.
DS núm. 25, pàg. 1670.

RGE núm. 6971/20, relativa a situació del curs escolar a
causa del confinament pel coronavirus.
DS núm. 25, pàg. 1658.

RGE núm. 6972/20, relativa a dades individualitzades per
municipis en relació amb els afectat per COVID-19.
DS núm. 25, pàg. 1660.

RGE núm. 6973/20, relativa a gestió de la crisi de la
COVID-19.
DS núm. 25, pàg. 1661.

RGE núm. 6974/20, relativa a mesures extraordinàries per
ajudar els autònoms, PIME i famílies de les Illes Balears
afectats per la crisi de la COVID-19.
DS núm. 25, pàg. 1662.

RGE núm. 6975/20, relativa a actuació del Govern en
matèria sanitària per fer front a la COVID-19.
DS núm. 25, pàg. 1671.

RGE núm. 6976/20, relativa a mesures socioeconòmiques
insuficients adoptades.
DS núm. 25, pàg. 1667.

RGE núm. 7588/20, relativa a serveis 061 a Formentera.
DS núm. 26, pàg. 1747.

RGE núm. 7589/20, relativa a previsió del Govern de les
Illes Balears d’impulsar una línia d’ajudes a fons perdut
per a autònoms.
DS núm. 26, pàg. 1748.

RGE núm. 7590/20, relativa a reactivació del sector turístic.
DS núm. 26, pàg. 1749.

RGE núm. 7591/20, relativa a mesures per alleujar la
càrrega impositiva.
DS núm. 26, pàg. 1751.

RGE núm. 7592/20, relativa a pactes autonòmics de la
reconstrucció de Balears.
DS núm. 26, pàg. 1746.

RGE núm. 7593/20, relativa a mesures de reforç en els
centres educatius de les Illes Balears.
DS núm. 26, pàg. 1741.

RGE núm. 7594/20, relativa a propostes de desconfinament.
DS núm. 26, pàg. 1740.

RGE núm. 7595/20, relativa a persones amb risc d’exclusió
social a les Illes Balears.
DS núm. 26, pàg. 1744.

RGE núm. 7596/20, relativa a reducció del pes que
representa el sector turístic en relació amb el PIB.
DS núm. 26, pàg. 1743.

RGE núm. 7597/20, relativa a propostes del Govern de les
Illes Balears per superar la crisi generada per la COVID-
19.
DS núm. 26, pàg. 1752.

RGE núm. 8100/20, relativa a escenaris de restabliment de
les connexions.
DS núm. 27, pàg. 1828.

RGE núm. 8101/20, relativa a presència de traces de la
COVID-19 en aigües residuals.
DS núm. 27, pàg. 1822.

RGE núm. 8102/20, relativa a gestió de l’adquisició de
mascaretes defectuoses destinades a ús de personal sanitari.
DS núm. 27, pàg. 1831.

RGE núm. 8104/20, relativa a conseqüències econòmiques
de la COVID-19.
DS núm. 27, pàg. 1821.
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RGE núm. 8107/20, relativa a poder de decisió que té el
Govern en relació amb l’execució del Pla cap a una nova
normalitat.
DS núm. 27, pàg. 1830.

RGE núm. 8110/20, relativa a Pla de conciliació per a les
famílies durant el procés de desescalada.
DS núm. 27, pàg. 1824.

RGE núm. 8111/20, relativa a reducció o eliminació
d’imposts per afrontar la crisi econòmica derivada de la
COVID-19.
DS núm. 27, pàg. 1827.

RGE núm. 8112/20, relativa a gestió de l’adquisició de
material sanitari per part del Govern per fer front a la
COVID-19.
DS núm. 27, pàg. 1826.

RGE núm. 8113/20, relativa a transparència en la gestió de
la crisi del coronavirus.
DS núm. 27, pàg. 1823.

RGE núm. 8114/20, relativa a mesures de desconfinament.
DS núm. 27, pàg. 1833.

RGE núm. 8222/20, relativa a finançament de l’habitatge
social.
DS núm. 28, pàg. 1901.

RGE núm. 8223/20, relativa a simultaneïtat de
l’ensenyament presencial i en línia.
DS núm. 28, pàg. 1900.

RGE núm. 8224/20, relativa a impuls d’una regulació que
permeti el canvi d’ús dels hotels obsolets.
DS núm. 28, pàg. 1902.

RGE núm. 8225/20, relativa a valoració de la fase 1 del pla
de desconfinament.
DS núm. 28, pàg. 1905.

RGE núm. 8228/20, relativa a organització de l’assistència
sanitària un cop superada la crisi sanitària provocada per
la COVID-19.
DS núm. 28, pàg. 1895.

RGE núm. 8229/20, relativa a inici de temporada pel que fa
a seguretat i emergències a les nostres costes.
DS núm. 28, pàg. 1896.

RGE núm. 8230/20, relativa a protocol per a la tornada
segura a les aules dia 25 de maig.
DS núm. 28, pàg. 1897.

RGE núm. 8231/20, relativa a mesures per pal·liar la crisi
provocada per la COVID-19 en matèria d’habitatge.
DS núm. 28, pàg. 1898.

RGE núm. 8232/20, relativa a efectivitat de les peticions
formulades per la presidenta al Govern central i a la Unió
Europea per pal·liar els efectes de la COVID-19.
DS núm. 28, pàg. 1906.

RGE núm. 8233/20, relativa a reestructuració dels
pressuposts.
DS núm. 28, pàg. 1904.

RGE núm. 8418/20, relativa a mesures de conciliació
proposades per la FAPA.
DS núm. 29, pàg. 1951.

RGE núm. 8420/20, relativa a reobertura dels establiments
comercials i hostalers.
DS núm. 29, pàg. 1955.

RGE núm. 8421/20, relativa a mesures aprovades pel
Govern de Pedro Sánchez pel que fa al turisme.
DS núm. 29, pàg. 1954.

RGE núm. 8425/20, relativa a situació del transport aeri.
DS núm. 29, pàg. 1952.

RGE núm. 8428/20, relativa a reactivació econòmica per a
l’escola concertada.
DS núm. 29, pàg. 1945.

RGE núm. 8430/20, relativa a resposta dels professors
universitaris a l’estat d’alarma actual.
DS núm. 29, pàg. 1944.

RGE núm. 8431/20, relativa a criteris de repartiment dels
16.000 milions d’euros que va prometre el Govern de
l’Estat.
DS núm. 29, pàg. 1948.

RGE núm. 8432/20, relativa a previsions del seu govern per
a la temporada turística d’enguany.
DS núm. 29, pàg. 1956.

RGE núm. 8521/20, relativa a pagament de comissions en
l’adquisició de material sanitari al despatx d’advocats d’un
destacat militant del PSIB-PSOE.
DS núm. 29, pàg. 1947.

RGE núm. 8524/20, relativa a Pla urgent de mesures que
garanteixin la conciliació de la vida laboral i familiar.
DS núm. 29, pàg. 1949.

RGE núm. 8558/20, relativa a publicitat institucional a la
premsa local.
DS núm. 30, pàg. 2017.

RGE núm. 8564/20, relativa a model turístic per a les Illes
Balears.
DS núm. 30, pàg. 2023.

RGE núm. 8569/20, relativa a procediment per a la compra
de material sanitari.
DS núm. 30, pàg. 2027.
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RGE núm. 8570/20, relativa a reactivació de l’esport
balear.
DS núm. 30, pàg. 2018.

RGE núm. 8571/20, relativa a mecanismes de conciliació
establerts per a les famílies amb fills amb alguna
discapacitat.
DS núm. 30, pàg. 2020.

RGE núm. 8572/20, relativa a resultat de les negociacions
del Govern amb el Govern central per aconseguir una
reactivació econòmica.
DS núm. 30, pàg. 2026.

RGE núm. 8573/20, relativa a compliment de l’acord marc
per al manteniment de l’ocupació i la protecció del sector
serveis pactat amb els agents socials.
DS núm. 30, pàg. 2022.

RGE núm. 8575/20, relativa a model econòmic del Govern.
DS núm. 30, pàg. 2028.

RGE núm. 8695/20, relativa a utilització dels doblers dels
ajuntaments per part d’altres administracions.
DS núm. 30, pàg. 2019.

RGE núm. 8696/20, relativa a accions del Govern davant la
discriminació de Balears en el repartiment del fons de
rescat autonòmic.
DS núm. 30, pàg. 2024.

RGE núm. 8784/20, relativa a mesures de suport al turisme
a Menorca.
DS núm. 31, pàg. 2080.

RGE núm. 8786/20, relativa a coherència entre el Decret
Llei 8/2020 i els objectius d’economia verda del Pla
autonòmic de reactivació i transformació econòmica.
DS núm. 31, pàg. 2087.

RGE núm. 8792/20, relativa a gestió per part del Govern de
la crisi provocada per la COVID-19.
DS núm. 31, pàg. 2090.

RGE núm. 8793/20, relativa a necessitat urgent d’un pla
transversal de conciliació per ajudar les famílies de Balears
a conciliar vida familiar i laboral davant la fase 3.
DS núm. 31, pàg. 2088.

RGE núm. 8794/20, relativa a suport a l’educació especial.
DS núm. 31, pàg. 2081.

RGE núm. 8796/20, relativa a efectes del Decret Llei 9/2020
sobre l’economia i els llocs de treball a les Illes Balears.
DS núm. 31, pàg. 2083.

RGE núm. 8797/20, relativa a restriccions de circulació per
als vehicles diesel de cara al 2025.
DS núm. 31, pàg. 2086.

RGE núm. 8798/20, relativa a reactivació de l’economia
prevista pel Govern.
DS núm. 31, pàg. 2092.

RGE núm. 8799/20, relativa a reducció de càrrecs polítics.
DS núm. 31, pàg. 2091.

RGE núm. 8955/20, relativa a condició en què es troba el
centre de salut de Pere Garau de Palma.
DS núm. 31, pàg. 2084.

RGE núm. 9034/20, relativa a comptar amb les
recomanacions d’experts.
DS núm. 32, pàg. 2142.

RGE núm. 9035/20, relativa a reclamació al Govern de
l’Estat en relació amb el transport de mercaderies a les
Balears.
DS núm. 32, pàg. 2140.

RGE núm. 9036/20, relativa a base operativa del 061 a
Formentera.
DS núm. 32, pàg. 2139.

RGE núm. 9037/20, relativa a reducció de la bretxa digital.
DS núm. 32, pàg. 2133.

RGE núm. 9038/20, relativa a mesures per ajudar les
persones en risc d’exclusió social.
DS núm. 32, pàg. 2136.

RGE núm. 9039/20, relativa a implicacions del decret de
territori en l’agricultura i la ramaderia.
DS núm. 32, pàg. 2134.

RGE núm. 9040/20, relativa a efectes que té el Decret Llei
9/2020 en els ciutadans de les Illes Balears.
DS núm. 32, pàg. 2132.

RGE núm. 9041/20, relativa a percepció de la situació
econòmica actual de les Illes Balears.
DS núm. 32, pàg. 2144.

RGE núm. 9042/20, relativa a necessitat de tots els càrrecs
polítics actuals.
DS núm. 32, pàg. 2141.

RGE núm. 9044/20, relativa a mesures i polítiques
d’ocupació i formació del Govern de les Illes Balears
davant les males dades d’atur a Balears.
DS núm. 32, pàg. 2137.

RGE núm. 9429/20, relativa a criteris per a l’assignació de
recursos del fons de l’ITS.
DS núm. 33, pàg. 2173.

RGE núm. 9430/20, relativa a mesures que està adoptant
l’AETIB davant el repte de la prova pilot.
DS núm. 33, pàg. 2172.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-030.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-030.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-030.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-030.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-030.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-030.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-030.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-031.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-031.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-031.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-031.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-031.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-031.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-031.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-031.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-031.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-031.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-032.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-032.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-032.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-032.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-032.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-032.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-032.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-032.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-032.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-032.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-033.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-033.pdf#page=8


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2020 11

RGE núm. 9433/20, relativa a Llei de protecció integral de
la infància i l’adolescència enfront de la violència.
DS núm. 33, pàg. 2170.

RGE núm. 9434/20, relativa a concepte de transparència.
DS núm. 33, pàg. 2167.

RGE núm. 9435/20, relativa a destinació del programa de
despesa 413G, accions públiques relatives a la COVID-19.
DS núm. 33, pàg. 2169.

RGE núm. 9436/20, relativa a quantia que rebrà la nostra
comunitat autònoma del fons de reconstrucció autonòmic.
DS núm. 33, pàg. 2179.

RGE núm. 9440/20, relativa a despesa pública.
DS núm. 33, pàg. 2177.

RGE núm. 9441/20, relativa a garanties sanitàries del pla
pilot en matèria turística.
DS núm. 33, pàg. 2176.

RGE. núm. 9570/20, relativa a sistema de classificació per
colors a les residències de les Illes Balears.
DS núm. 33, pàg. 2168.

RGE núm. 9583/20, relativa a triatge per colors dels usuaris
de les residència enfront de la COVID-19.
DS núm. 33, pàg. 2174.

RGE núm. 9622/20, relativa a paper del Govern en la
derogació de la reforma laboral a què s’han compromès el
PSOE i Unidas Podemos.
DS núm. 34, pàg. 2256.

RGE núm. 9624/20, relativa a situació del Pla autonòmic de
reactivació i transformació econòmica de les Illes Balears.
DS núm. 34, pàg. 2257.

RGE núm. 9654/20, relativa a pla de vacunació 2020 a la
població de les Illes Balears.
DS núm. 34, pàg. 2243.
Ajornament, DS núm. 40, pàg. 2360.

RGE núm. 9655/20, relativa a modificació de la normativa
del català a l’administració autonòmica.
DS núm. 34, pàg. 2260.

RGE núm. 9656/20, relativa a criteris de la contractació
dels artistes.
DS núm. 34, pàg. 2243.

RGE núm. 9657/20, relativa a menyspreu a les productores
del sector audiovisual de les Illes Balears.
DS núm. 34, pàg. 2246.

RGE núm. 9658/20, relativa a situació del col·legi Blai
Bonet de Santanyí.
DS núm. 34, pàg. 2247.

RGE núm. 9659/20, relativa a retallades a l’àrea de salut.
Ajornament, DS núm. 34, pàg. 2243.
DS núm. 40, pàg. 2361.

RGE núm. 9660/20, relativa a resultat del pla pilot de
turisme.
DS núm. 34, pàg. 2249.

RGE núm. 9661/20, relativa a centres geriàtrics
compromesos a Menorca.
DS núm. 34, pàg. 2250.

RGE núm. 9662/20, relativa a ajuda als pescadors d’arts
menors.
DS núm. 34, pàg. 2251.

RGE núm. 9663/20, relativa a quantitats reclamades al
Govern de l’Estat per al proper curs escolar a les Illes
Balears.
DS núm. 34, pàg. 2253.

RGE núm. 9664/20, relativa a dades relatives a increment
de la despesa i caiguda d’ingressos en relació amb la crisi
de la COVID-19.
DS núm. 34, pàg. 2254.

RGE núm. 9665/20, relativa a repartiment del fons de
reconstrucció autonòmica.
DS núm. 34, pàg. 2263.

RGE núm. 9667/20, relativa a participació dels sectors
afectats en la tramitació del Projecte de llei de mesures
urgents d’impuls a l’activitat econòmica.
DS núm. 34, pàg. 2261.

RGE núm. 9668/20, relativa a pla d’ajustament i proposta
de modificació dels pressuposts de la comunitat autònoma
de l’any 2020 per adaptar-los a la realitat de la crisi
econòmica i social.
DS núm. 34, pàg. 2245.

RGE núm. 9670/20, relativa a cobrament de la carrera
professional pendent.
Ajornament, DS núm. 34, pàg. 2243.
DS núm. 40, pàg. 2359.

RGE núm. 9671/20, relativa a reobertura de les unitats
bàsiques de salut.
DS núm. 34, pàg. 2259.

RGE núm. 9928/20, relativa a situació crítica dels
apartaments Don Pepe a Es Codolar.
DS núm. 38, pàg. 2313.

RGE núm. 9942/20, relativa a valoració de l’activitat
econòmica després de l’estat d’alarma a les àrees de
turisme i treball a Balears.
DS núm. 38, pàg. 2314.

RGE núm. 9943/20, relativa a pla de reactivació.
DS núm. 38, pàg. 2330.
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RGE núm. 9944/20, relativa a atacs i a assetjaments soferts
per militants de VOX.
DS núm. 38, pàg. 2311.

RGE núm. 9948/20, relativa a valoració de l’inici de la
temporada turística.
DS núm. 38, pàg. 2329.

RGE núm. 9949/20, relativa a problemàtica de la
connectivitat de Menorca.
DS núm. 38, pàg. 2327.

RGE núm. 9950/20, relativa a contractació de producció
aliena d’IB3.
DS núm. 38, pàg. 2309.

RGE núm. 9951/20, relativa a prolongació dels ERTO.
DS núm. 38, pàg. 2310.

RGE núm. 9952/20, relativa a nou menyspreu del Govern
central a les Illes Balears davant la concessió de
prerrogatives especials per a les Illes Canàries, en relació
amb l'extensió dels ERTO.
DS núm. 38, pàg. 2331.

RGE núm. 9954/20, relativa a creixement de la pobresa a
les Illes Balears.
DS núm. 38, pàg. 2315.

RGE núm. 9955/20, relativa a política del Govern pel que
fa al turisme de creuers.
DS núm. 38, pàg. 2317.

RGE núm. 9956/20, relativa a renous que genera la
instal·lació suplementària d’energia elèctrica de
Formentera.
DS núm. 38, pàg. 2319.

RGE núm. 9957/20, relativa a finalització de l’actual curs
escolar.
DS núm. 38, pàg. 2320.

RGE núm. 9958/20, relativa a adjudicació de la neteja de
platges d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 38, pàg. 2321.

RGE núm. 9959/20, relativa a pujada de preus dels bitllets
d’avió.
DS núm. 38, pàg. 2323.

RGE núm. 9960/20, relativa a concentracions excessives de
gent a festes populars.
DS núm. 38, pàg. 2324.

RGE núm. 9961/20, relativa a valoració del Reial Decret
Llei 24/2020, relatiu als ERTO.
DS núm. 38, pàg. 2325.

RGE núm. 9962/20, relativa a previsió de reactivació
econòmica.
DS núm. 38, pàg. 2332.

RGE núm. 10615/20, relativa a modalitat presencial d’ESO
al CEPA.
DS núm. 41, pàg. 2367.

RGE núm. 10813/20, relativa a freqüències i horaris de la
connectivitat entre illes.
DS núm. 41, pàg. 2384.

RGE núm. 10849/20, relativa al Centre integral de
formació professional d’hoteleria i turisme a Ciutadella.
DS núm. 41, pàg. 2373.

RGE núm. 10850/20, relativa a habitatges HPO de
Menorca.
DS núm. 41, pàg. 2374.

RGE núm. 10851/20, relativa a taxa al sector de la
reparació d’embarcacions nàutiques.
DS núm. 41, pàg. 2376.

RGE núm. 10852/20, relativa a finançament de les
mascaretes als ciutadans de les Illes Balears.
DS núm. 41, pàg. 2377.

RGE núm. 10853/20, relativa a valoració del Pla de
reactivació econòmica en relació amb les àrees d’indústria
i comerç.
DS núm. 41, pàg. 2378.

RGE núm. 10854/20, relativa a mesures esportives del Pla
de reactivació.
DS núm. 41, pàg. 2380.

RGE núm. 10855/20, relativa a la publicació de la
convocatòria d’ajudes 2020, destinades a mantenir els llocs
de treball de persones amb discapacitat en centres especials
d’ocupació i eliminació de barreres arquitectòniques.
DS núm. 41, pàg. 2381.

RGE núm. 10856/20, relativa a millora de les condicions
educatives amb el Pla de reactivació econòmica.
DS núm. 41, pàg. 2383.

RGE núm. 10857/20, relativa a implantació d’alguna
mesura més per a la reactivació econòmica de la nostra
comunitat autònoma.
DS núm. 41, pàg. 2389.

RGE núm. 10858/20, relativa a xifres de la COVID-19.
DS núm. 41, pàg. 2369.

RGE núm. 10859/20, relativa a pujada d’imposts.
DS núm. 41, pàg. 2387.

RGE núm. 10860/20, relativa al sector d’artesania i les
mesures adoptades amb motiu de la COVID-19.
DS núm. 41, pàg. 2370.

RGE núm.10861/20, relativa a increment del 15% de
l’edificabilitat als establiments turístics.
DS núm. 41, pàg. 2388.
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RGE núm. 10863/20, relativa a inici semipresencial del curs
a l’ensenyament secundari per a persones adultes.
DS núm. 41, pàg. 2368.

RGE núm. 10864/20, relativa a espais suficients als centres
educatius de Balears per complir amb les mesures de
seguretat sanitària.
DS núm. 41, pàg. 2386.

RGE núm. 10865/20, relativa a mesures del Govern per
garantir la neutralitat ideològica de la prova d’avaluació de
batxillerat per a l’accés a la Universitat.
DS núm. 41, pàg. 2372.

RGE núm. 14166/20, relativa a distribució del fons
COVID-19 estatal destinat a educació.
DS núm. 47, pàg. 2510.

RGE núm. 14175/20, relativa a constitució de la comissió
d’experts en educació infantil.
DS núm. 47, pàg. 2495.

RGE núm. 14179/20, relativa a mesures de prevenció de
contagis de la COVID-19 a l’inici del curs escolar.
DS núm. 47, pàg. 2496.

RGE núm. 14180/20, relativa a increment d’arribada de
pasteres a les nostres illes.
DS núm. 47, pàg. 2512.

RGE núm. 14182/20, relativa a recursos tecnològics
necessaris als centres educatius.
DS núm. 47, pàg. 2497.

RGE núm. 14184/20, relativa a col·laboració
publicoprivada en matèria de turisme en les circumstàncies
actuals.
DS núm. 47, pàg. 2511.

RGE núm. 14187/20, relativa a decret de regulació de
residus sanitaris.
DS núm. 47, pàg. 2498.

RGE núm. 14188/20, relativa a mesures sanitàries i socials
de prevenció aprovades per evitar la propagació de la
COVID-19 a les Illes Balears.
DS núm. 47, pàg. 2500.

RGE núm. 14189/20, relativa a segon cable de connexió
entre Mallorca i Menorca.
DS núm. 47, pàg. 2501.

RGE núm. 14191/20, relativa a previsions en relació amb
l’inici del curs escolar.
DS núm. 47, pàg. 2503.

RGE núm. 14192/20, relativa a Balears com a destinació
segura.
DS núm. 47, pàg. 2505.

RGE núm. 14193/20, relativa a ajuts per als autònoms.
DS núm. 47, pàg. 2506.

RGE núm. 14194/20, relativa a caiguda d’ingressos no
financers de la comunitat autònoma.
DS núm. 47, pàg. 2507.

RGE núm. 14195/20, relativa a preparació davant la segona
onada del coronavirus.
DS núm. 47, pàg. 2515.

RGE núm. 14196/20, relativa a mesures immediates que
durà a terme el Govern per donar una solució a l’increment
de les llistes d’espera i la demora en les consultes dels
metges especialistes i les intervencions quirúrgiques.
DS núm. 47, pàg. 2509.

RGE núm. 14197/20, relativa a finançament necessari per
elaborar uns pressuposts que siguin capaços de fer front a
l’emergència sanitària, econòmica i social a les Illes Balears.

DS núm. 47, pàg. 2514.

RGE núm. 14199/20, relativa a valoració del Govern sobre
l’aixecament de restriccions sobre viatges.
DS núm. 47, pàg. 2517.

RGE núm. 14207/20, relativa a brots de la COVID-19 a les
residències de les Illes Balears.
DS núm. 47, pàg. 2502.

RGE núm. 14237/20, relativa a vessaments d’aigües fecals
a Eivissa.
DS núm. 48, pàg. 2587.

RGE núm. 14286/20, relativa a mesures per pal·liar la
dramàtica situació que hauran d’afrontar molts
d’autònoms i empreses aquesta temporada baixa.
DS núm. 48, pàg. 2607.

RGE núm. 14287/20, relativa a proliferació de serps a
Eivissa.
DS núm. 48, pàg. 2605.

RGE núm. 14288/20, relativa a sancions imposades en les
zones confinades del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 48, pàg. 2603.

RGE núm. 14294/20, relativa a dades sobre la compra
d’habitatges a les Illes Balears.
DS núm. 48, pàg. 2588.

RGE núm. 14295/20, relativa a possible augment de la
delinqüència com a conseqüència de la crisi econòmica.
DS núm. 48, pàg. 2592.

RGE núm. 14296/20, relativa a pla del Govern en matèria
turística.
DS núm. 48, pàg. 2594.

RGE núm. 14297/20, relativa a compliment de la legalitat
en el trasllat de residus sanitaris a la península.
DS núm. 48, pàg. 2595.
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RGE núm. 14298/20, relativa a mesures per evitar
l’ocupació il·legal d’habitatges.
DS núm. 48, pàg. 2589.

RGE núm. 14299/20, relativa a retorn de prop de 12
milions d’euros dels ERTO.
DS núm. 48, pàg. 2597.

RGE núm. 14300/20, relativa a mesures de suport al comerç
de Palma.
DS núm. 48, pàg. 2598.

RGE núm. 14301/20, relativa a règim especial de les Illes
Balears.
DS núm. 48, pàg. 2599.

RGE núm. 14302/20, relativa a conseqüències de la
pandèmia i gestió del Govern.
DS núm. 48, pàg. 2608.

RGE núm. 14304/20, relativa a no-presencialitat en etapes
educatives.
DS núm. 48, pàg. 2601.

RGE núm. 14305/20, relativa a mesures per pal·liar la crisi
econòmica i sanitària.
DS núm. 48, pàg. 2606.

RGE núm. 14306/20, relativa a desplegament de la Llei
d’habitatge.
DS núm. 48, pàg. 2591.

RGE núm. 14310/20, relativa a línia de treball de la
Conselleria de Turisme i Treball per fer que Balears sigui
una destinació més segura la propera temporada turística.
DS núm. 48, pàg. 2602.

RGE núm. 14625/20, relativa a accions del Govern de les
Illes Balears davant la proposta del Govern central en
relació amb l'exclusió del sector del comerç i l'hoteleria de
l'extensió dels ERTO.
DS núm. 48, pàg. 2600.
Ajornament, DS núm. 49, pàg. 2677.

RGE núm. 14643/20, relativa a nivell de transport
interurbà per causa de la COVID-19.
DS núm. 49, pàg. 2683.

RGE núm. 14682/20, relativa a anàlisi de la incidència de la
COVID-19 a les residències de les Illes Balears.
DS núm. 49, pàg. 2698.

RGE núm. 14683/20, relativa a menors amb necessitats
educatives especials.
DS núm. 49, pàg. 2682.

RGE núm. 14699/20, relativa a compliment de la proposició
no de llei sobre qualitat de l’aire.
DS núm. 49, pàg. 2684.

RGE núm. 14700/20, relativa a participació del Govern en
el disseny del Pla nacional de reformes.
DS núm. 49, pàg. 2697.

RGE núm. 14703/20, relativa a instruments de reactivació
del sector turístic provinents de la Unió Europea.
DS núm. 49, pàg. 2694.

RGE núm. 14705/20, relativa a immigració il·legal.
DS núm. 49, pàg. 2699.

RGE núm. 14706/20, relativa a compensació a empresaris
i treballadors.
DS núm. 49, pàg. 2685.

RGE núm. 14707/20, relativa a auditoria externa sobre la
gestió de la pandèmia.
DS núm. 49, pàg. 2695.

RGE núm. 14708/20, relativa a reforç de les dotacions de
policia local.
DS núm. 49, pàg. 2687.

RGE núm. 14709/20, relativa a nou institut al poliesportiu
Prínceps d’Espanya.
DS núm. 49, pàg. 2678.

RGE núm. 14710/20, relativa a aplicació de mesures a
residències de gent gran i centres de discapacitat per evitar
contagis massius de la COVID-19.
DS núm. 49, pàg. 2691.

RGE núm. 14711/20, relativa a neteja del litoral durant
l’any 2020.
DS núm. 49, pàg. 2679.

RGE núm. 14713/20, relativa a retallada del suport a les
escoles amb infants amb necessitats especials.
DS núm. 49, pàg. 2681.

RGE núm. 14714/20, relativa a segona onada de la COVID-
19.
DS núm. 49, pàg. 2690.

RGE núm. 14715/20, relativa a negociació dels ERTO en el
sector del comerç.
DS núm. 49, pàg. 2692.

RGE núm. 14716/20, relativa a postura del Govern en
relació amb l’ocupació il·legal d’habitatges.
DS núm. 49, pàg. 2701.

RGE núm. 14819/20, relativa a sol·licitud d’ajudes per al
turisme.
DS núm. 49, pàg. 2688.

RGE núm. 14864/20, relativa a informe INUNBAL Llevant
Mallorca 2018.
DS núm. 50, pàg. 2767.
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RGE núm. 14865/20, relativa a adopció de mesures
extraordinàries en relació amb el comerç.
DS núm. 50, pàg. 2768.

RGE núm. 14869/20, relativa a atenció presencial als
serveis del SEPE a Eivissa i Formentera.
DS núm. 50, pàg. 2755.

RGE núm. 14870/20, relativa a balanç de la situació de
l’epidèmia.
DS núm. 50, pàg. 2770.

RGE núm. 14872/20, relativa a mesures previstes per
alleujar la pressió fiscal davant la dramàtica situació
econòmica derivada de la pandèmia.
DS núm. 50, pàg. 2772.

RGE núm. 14873/20, relativa a actuacions del Servei de
Salut envers un possible increment de brots i casos COVID-
19 a la tardor-hivern.
DS núm. 50, pàg. 2751.

RGE núm. 14874/20, relativa a modificació del Pla contra
inundacions de les Illes Balears.
DS núm. 50, pàg. 2757.

RGE núm. 14875/20, relativa a partides econòmiques
específiques per a Menorca Reserva de la Biosfera.
DS núm. 50, pàg. 2758.

RGE núm. 14876/20, relativa a federalisme interior.
DS núm. 50, pàg. 2752.

RGE núm. 14877/20, relativa a millora de la connectivitat
aèria de Menorca.
DS núm. 50, pàg. 2759.

RGE núm. 14878/20, relativa a captura per part
d’embarcacions foranes.
DS núm. 50, pàg. 2760.

RGE núm. 14879/20, relativa a reducció de les llistes
d’espera.
DS núm. 50, pàg. 2762.

RGE núm. 14880/20, relativa a discriminació dels centres
educatius en relació amb l’ensenyament semipresencial.
DS núm. 50, pàg. 2754.

RGE núm. 14881/20, relativa a harmonització d’imposts
per part del Govern del Sr. Sánchez.
DS núm. 50, pàg. 2763.

RGE núm. 14882/20, relativa a resultats del suposat Pla de
reactivació.
DS núm. 50, pàg. 2774.

RGE núm. 14883/20, relativa a adoctrinament als centres
educatius de Balears.
DS núm. 50, pàg. 2771.

RGE núm. 14884/20, relativa a 155 a la sanitat balear.
DS núm. 50, pàg. 2764.

RGE núm. 14994/20, relativa a les dramàtiques xifres
d’atur i destrucció d’ocupació a les Illes Balears.
DS núm. 50, pàg. 2765.

RGE núm. 15084/20, relativa a curs universitari sobre
memòria democràtica.
DS núm. 51, pàg. 2835.

RGE núm. 15085/20, relativa a propostes incloses en el Pla
de reactivació econòmica.
DS núm. 51, pàg. 2854.

RGE núm. 15089/20, relativa a valoració de l’anunci de les
navilieres de suspendre els trajectes a primera i darrera
hora entre Formentera i Eivissa.
DS núm. 51, pàg. 2850.

RGE núm. 15107/20, relativa a impuls als mitjans de
comunicació públics i privats de les Illes Balears.
DS núm. 51, pàg. 2853.

RGE núm. 15108/20, relativa al repartiment injust de les
ajudes estatals en matèria de residus del Pla d’impuls al
medi ambient (PIMA).
DS núm. 51, pàg. 2836.

RGE núm. 15109/20, relativa a mesures del Govern de
foment i suport a l’emprenedoria en innovació.
DS núm. 51, pàg. 2849.

RGE núm. 15110/20, relativa a interessos del poble de
Fornells i de Ports de les Illes Balears.
DS núm. 51, pàg. 2848.

RGE núm. 15131/20, relativa a retallades al pressupost de
les diferents conselleries i del sector públic instrumental.
DS núm. 51, pàg. 2837.

RGE núm. 15132/20, relativa a introducció a l’agenda
política balear del canvi de model d’estat.
DS núm. 51, pàg. 2852.

RGE núm. 15133/20, relativa a política sanitària del
Govern respecte dels centres d’oci infantil de les Illes
Balears.
DS núm. 51, pàg. 2840.

RGE núm. 15134/20, relativa a situació actual de les plantes
fotovoltaiques a Menorca.
DS núm. 51, pàg. 2841.

RGE núm. 15135/20, relativa a les Illes Balears com a
destinació turística segura.
DS núm. 51, pàg. 2842.

RGE núm. 15136/20, relativa a informe sobre l’explotació
infantil de nins i nines tutelats.
DS núm. 51, pàg. 2844.
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RGE núm. 15137/20, relativa a devolució de 18 milions
d’euros del conveni de la Platja de Palma.
DS núm. 51, pàg. 2834.

RGE núm. 15138/20, relativa a protecció del coronavirus a
les infermeres embarassades.
DS núm. 51, pàg. 2845.

RGE núm. 15139/20, relativa a defensa de la necessitat
d’esforçar-se i aprovar per passar de curs.
DS núm. 51, pàg. 2839.

RGE núm. 15141/20, relativa a actuacions en relació amb
la part fiscal del REB.
DS núm. 51, pàg. 2855.

RGE núm. 15258/20, relativa a previsió de mobilització de
recursos i generació de llocs de feina que el Govern va
estimar a l’aprovació del Decret Llei 8/2020.
DS núm. 51, pàg. 2846.

RGE núm. 15356/20, relativa a convocatòria d’ajudes per
a la rehabilitació d’habitatges.
DS núm. 53, pàg. 3006.

RGE núm. 15535/20, relativa a aplicació de l’estratègia per
diversificar l’economia al conjunt de les Illes.
DS núm. 53, pàg. 3009.

RGE núm. 15553/20, relativa a obtenció de títols oficials
malgrat tenir assignatures pendents.
DS núm. 53, pàg. 2995.

RGE núm. 15554/20, relativa a tancament de bars.
DS núm. 53, pàg. 3011.

RGE núm. 15555/20, relativa a propostes per minimitzar
l’impacte econòmic i social a l’àmbit de l’oci i la cultura.
DS núm. 53, pàg. 2993.

RGE núm. 15557/20, relativa a percentatge de participació
del Govern de l’Estat al finançament de la Llei de promoció
de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en
situació de dependència a l’any 2019.
DS núm. 53, pàg. 3007.

RGE núm. 15558/20, relativa a manteniment d’un sistema
de finançament sense modulacions.
DS núm. 53, pàg. 3010.

RGE núm. 15563/20, relativa a recuperació del turisme a
les Illes Balears.
DS núm. 53, pàg. 2998.

RGE núm.15564/20, relativa a matança de cabres a l’illot
d’Es Vedrà.
DS núm. 53, pàg. 2997.
DS núm. 56, pàg. 3101.

RGE núm. 15565/20, relativa a criteris d’elecció dels
municipis per distribuir l’aigua regenerada a les zones del
pla i sud de Mallorca.
DS núm. 53, pàg. 2994.

RGE núm. 15566/20, relativa a formació dels voluntaris de
Protecció Civil.
DS núm. 53, pàg. 3000.

RGE núm. 15567/20, relativa a campanya de vacunació
contra la grip.
DS núm. 53, pàg. 3001.

RGE núm. 15568/20, relativa a grau de compliment de les
mesures de restricció imposades per lluitar contra la
pandèmia.
DS núm. 53, pàg. 2997.

RGE núm. 15569/20, relativa a competències de l’àrea del
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.
DS núm. 53, pàg. 3002.

RGE núm. 15570/20, relativa a condicions al pressupost del
2021.
DS núm. 53, pàg. 3014.

RGE núm. 15575/20, relativa a mesures d’impuls d’activitat
de la cadena de valor de la indústria turística.
DS núm. 53, pàg. 3012.

RGE núm. 15589/20, relativa a horari del toc de queda.
DS núm. 53, pàg. 2996.

RGE núm. 15590/20, relativa a mesures i ajudes per
protegir els sectors afectats per les restriccions de mobilitat
a conseqüència de l’estat d’alarma.
DS núm. 53, pàg. 3005.

RGE núm. 15619/20, relativa a pagament dels deutes dels
consells insulars.
DS núm. 56, pàg. 3102.

RGE núm. 15625/20, relativa a valoració de la situació de
la pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears.
DS núm. 56, pàg. 3119.

RGE núm. 15626/20, relativa a càlcul de mòduls de l’impost
de turisme sostenible de la present temporada 2020.
DS núm. 56, pàg. 3116.

RGE núm. 15628/20, relativa a mesures de contenció de
contagis.
DS núm. 56, pàg. 3122.

RGE núm. 15629/20, relativa a reclamació de drets dels
docents interins.
DS núm. 56, pàg. 3121.

RGE núm. 15630/20, relativa a vaga de metges a les Illes
Balears.
DS núm. 56, pàg. 3104.
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RGE núm. 15631/20, relativa a causes i responsabilitats de
les incidències produïdes a la matrícula de formació
professional a diversos centres de les Illes Balears.
DS núm. 56, pàg. 3115.

RGE núm. 15632/20, relativa a plans de gestió pesquera.
DS núm. 56, pàg. 3105.

RGE núm. 15633/20, relativa a necessitat de policia local
dels municipis.
DS núm. 56, pàg. 3110.

RGE núm. 15634/20, relativa a mesures del Reial Decret
Llei 29/2020.
DS núm. 56, pàg. 3111.

RGE núm. 15635/20, relativa a reactivació turística de la
temporada 2021.
DS núm. 56, pàg. 3113.

RGE núm. 15636/20, relativa a finançament de la
depuradora de Palma.
DS núm. 56, pàg. 3106.

RGE núm. 15637/20, relativa a reincorporació dels
professors de secundària de Menorca, sense els resultats de
la PCR.
DS núm. 56, pàg. 3108.

RGE núm. 15638/20, relativa a seguretat dels estudiants en
els desplaçaments a la UIB.
DS núm. 56, pàg. 3109.

RGE núm. 15639/20, relativa a límit de l’endeutament de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 56, pàg. 3114.

RGE núm. 15778/20, relativa a inversió territorialitzada del
projecte de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2021
en relació amb les Illes Balears.
DS núm. 56, pàg. 3123.

RGE núm. 15779/20, relativa a valoració de la presidenta
quant al tracte cap a les Illes Balears en el Projecte de llei
de pressuposts generals de l’Estat 2021.
DS núm. 56, pàg. 3118.

RGE núm. 15783/20, relativa a protocol de realització de
proves PCR a pacients ingressats a l’Hospital Son Espases.
DS núm. 56, pàg. 3103.

RGE núm. 15920/20, relativa a obres d’ampliació de l’IES
Marc Ferrer, de Formentera.
DS núm. 57, pàg. 3176.

RGE núm. 15929/20, relativa a mesures de millora de
l’eficàcia en la gestió del Govern.
DS núm. 57, pàg. 3187.

RGE núm. 15930/20, relativa a canvis normatius immediats
per agilitar els 2.500 milions d’euros que, segons els
constructors, estan aturats per la lentitud administrativa.
DS núm. 57, pàg. 3183.

RGE núm. 15931/20, relativa a valoració de la resposta de
Fernando Simón sobre infermeres infeccioses i malalties
infeccioses.
DS núm. 57, pàg. 3182.

RGE núm. 15932/20, relativa a prohibició del Govern de les
activitats d’atraccions de fira a les Illes Balears.
DS núm. 57, pàg. 3172.

RGE núm. 15934/20, relativa a característiques del fons
capital risc.
DS núm. 57, pàg. 3184.

RGE núm. 15935/20, relativa a lluita contra l’homofòbia i
el masclisme.
DS núm. 57, pàg. 3174.

RGE núm. 15936/20, relativa a plus de residència de 22.000
euros.
DS núm. 57, pàg. 3186.

RGE núm. 15938/20, relativa a promocions de l’IBAVI a
Menorca.
Ajornament, DS núm. 57, pàg. 3170.
DS núm. 58, pàg. 3224.

RGE núm. 15939/20, relativa a llicències de nou habitatge.
DS núm. 57, pàg. 3175.

RGE núm. 15940/20, relativa a avanç de la construcció de
la depuradora d’Eivissa.
DS núm. 57, pàg. 3170.

RGE núm. 15941/20, relativa a retallades en les
retribucions dels treballadors de l’administració de la
CAIB.
Ajornament, DS núm. 57, pàg. 3170.
DS núm. 58, pàg. 3223.

RGE núm. 15942/20, relativa a control a les residències de
gent gran durant la pandèmia.
DS núm. 57, pàg. 3177.

RGE núm. 15943/20, relativa a efectivitat dels protocols
sanitaris aplicats per evitar contagis COVID-19 a les Illes
Balears.
DS núm. 57, pàg. 3178.

RGE núm. 15944/20, relativa a trasllat de l’ambulatori d’El
Carme.
DS núm. 57, pàg. 3171.

RGE núm. 15945/20, relativa a ajudes a PIME i a autònoms
per fer front a la crisi econòmica.
DS núm. 57, pàg. 3179.
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RGE núm. 15946/20, relativa a aplicació de noves mesures
restrictives de caràcter sanitari.
DS núm. 57, pàg. 3188.

RGE núm. 16034/20, relativa a valoració del conseller
d’Educació, Universitat i Investigació sobre la reforma
educativa i la tramitació de la LOMLOE.
DS núm. 57, pàg. 3181.

RGE núm. 16068/20, relativa a servei d’hemodiàlisi a
l’Hospital de Formentera.
DS núm. 58, pàg. 3235.

RGE núm. 16072/20, relativa a tests PCR en origen per
accedir a les Illes Balears.
DS núm. 58, pàg. 3240.

RGE núm. 16073/20, relativa a inici de les proves per
detectar la COVID-19 als ports i aeroports de les Illes
Balears.
DS núm. 58, pàg. 3244.

RGE núm. 16074/20, relativa a neteja de torrents.
DS núm. 58, pàg. 3228.

RGE núm. 16075/20, relativa a actuació de Ports IB
respecte de l’opinió dels ajuntaments.
DS núm. 58, pàg. 3242.

RGE núm. 16077/20, relativa a impacte a les famílies dels
pressuposts generals per al 2021.
DS núm. 58, pàg. 3230.

RGE núm. 16078/20, relativa a silenciar VOX als mitjans
de comunicació.
DS núm. 58, pàg. 3245.

RGE núm. 16079/20, relativa a valoració de la inversió
pressupostària del Govern per a autònoms, PIME i
empreses.
DS núm. 58, pàg. 3241.

RGE núm. 16080/20, relativa a aplicació del Reglament de
la Unió Europea 2019/1022 en el 2021.
DS núm. 58, pàg. 3232.

RGE núm. 16081/20, relativa a congestió dels llits de les
UCI dels centres hospitalaris de les Illes Balears.
DS núm. 58, pàg. 3238.

RGE núm. 16083/20, relativa a neteja de torrents.
DS núm. 58, pàg. 3227.

RGE núm. 16084/20, relativa a política de mobilitat del
Govern a Palma.
DS núm. 58, pàg. 3236.

RGE núm. 16085/20, relativa a autorització de l’eliminació
del castellà dels centres educatius.
DS núm. 58, pàg. 3233.

RGE núm. 16086/20, relativa a situació de les escoles de Ca
n’Estela, a Campos.
DS núm. 58, pàg. 3234.

RGE núm. 16087/20, relativa a consideració del REIB en
els pressuposts generals de l’estat per a l’any 2021.
DS núm. 58, pàg. 3239.

RGE núm. 16088/20, relativa a reactivació de l’ocupació.
DS núm. 58, pàg. 3246.

RGE núm. 16188/20, relativa a cessament del cap de servei
de la UCI de l’Hospital Mateu Orfila.
DS núm. 58, pàg. 3225.

RGE núm. 16190/20, relativa a proves PCR en origen.
DS núm. 58, pàg. 3229.

RGE núm. 16266/20, relativa a mesures específiques per a
l’impuls de l’activitat al petit comerç i a la restauració.
DS núm. 59, pàg. 3319.

RGE núm. 16267/20, relativa a situació dels immigrants
il·legals de l’hotel de S’Arenal de Llucmajor.
DS núm. 59, pàg. 3323.

RGE núm. 16268/20, relativa a Oficina de Defensa de Drets
Lingüístics de les Illes Balears.
DS núm. 59, pàg. 3308.

RGE núm. 16269/20, relativa a gestions del Govern per
rebre les competències de l’Estat pendents de transferència.
DS núm. 59, pàg. 3322.

RGE núm. 16270/20, relativa a mesures davant l’increment
de casos de la COVID-19 a l’ensenyament secundari.
DS núm. 59, pàg. 3320.

RGE núm. 16271/20, relativa a suport a les esmenes als
pressuposts generals de l’Estat per augmentar la inversió
estatal a les Illes Balears.
DS núm. 59, pàg. 3324.

RGE núm. 16273/20, relativa a dotació del factor
d’insularitat als PGE per a 2021.
DS núm. 59, pàg. 3323.
DS núm. 60, pàg. 3378.

RGE núm. 16274/20, relativa a confinament a Manacor i
sectors productius.
DS núm. 59, pàg. 3310.

RGE núm. 16276/20, relativa a tests PCR per als estudiants
que estudien a la península.
DS núm. 59, pàg. 3311.

RGE núm. 16277/20, relativa a transparència en la gestió
sanitària.
DS núm. 59, pàg. 3317.
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RGE núm. 16278/20, relativa a proves PCR a passatgers
nacionals.
DS núm. 59, pàg. 3313.

RGE núm. 16279/20, relativa a cessament del cap de la UCI
de l’Hospital Mateu Orfila.
DS núm. 59, pàg. 3309.

RGE núm. 16280/20, relativa a coordinació de les polítiques
socials.
DS núm. 59, pàg. 3315.

RGE núm. 16281/20, relativa a modificació de la tributació
dels pactes successoris de les Illes Balears.
DS núm. 59, pàg. 3318.

RGE núm. 16282/20, relativa a mesures per als col·lectius
que estan quedant enrere en aquesta pandèmia.
DS núm. 59, pàg. 3326.

RGE núm. 16334/20, relativa a valoració de la crisi
generada en el servei de medicina intensiva de l’Hospital
Mateu Orfila.
DS núm. 59, pàg. 3306.

RGE núm. 16338/20, relativa a valoració del Govern de la
proposta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears
per col·laborar en la realització dels tests d’antígens.
DS núm. 59, pàg. 3307.

RGE núm. 16341/20, relativa a arribada contínua de
pasteres a les costes de les Illes Balears.
DS núm. 59, pàg. 3314.

RGE núm. 16367/20, relativa a exclusió de Formentera en
l’assignació dels mestres de pedagogia terapèutica que
s’incorporaran als centres educatius de Balears.
DS núm. 60, pàg. 3368.

RGE núm. 16374/20, relativa a abusos sexuals a menors a
Eivissa.
DS núm. 60, pàg. 3362.

RGE núm. 16375/20, relativa a mesures d’impuls del
Govern per a la connectivitat aèria a l’any 2021.
DS núm. 60, pàg. 3376.

RGE núm. 16377/20, relativa a posicionament del Govern
balear davant l’escola pública i la concertada.
DS núm. 60, pàg. 3380.

RGE núm. 16378/20, relativa a identificació de clients a la
restauració.
DS núm. 60, pàg. 3364.

RGE núm. 16379/20, relativa a funcionament dels protocols
COVID.
DS núm. 60, pàg. 3372.

RGE núm. 16380/20, relativa a presa de decisions en relació
amb els accessos a bars i restaurants.
DS núm. 60, pàg. 3369.

RGE núm. 16381/20, relativa a programes de detecció de
càncer a les Illes Balears.
DS núm. 60, pàg. 3373.

RGE núm. 16382/20, relativa a canvis en els fondeigs
d’embarcacions durant l’any 2020.
DS núm. 60, pàg. 3367.

RGE núm. 16383/20, relativa a projecte de l’escola de
Santanyí.
DS núm. 60, pàg. 3361.

RGE núm. 16384/20, relativa a nou model econòmic.
DS núm. 60, pàg. 3363.

RGE núm. 16385/20, relativa a protestes de l’escola
concertada.
DS núm. 60, pàg. 3371.

RGE núm. 16386/20, relativa a situació de la convocatòria
d’ajuts per a autònoms.
DS núm. 60, pàg. 3375.

RGE núm. 16387/20, relativa a gestions per millorar les
inversions recollides en els pressuposts generals de l’Estat
per a les Illes Balears.
DS núm. 60, pàg. 3384.

RGE núm. 16388/20, relativa a visites restringides a usuaris
de residències de la tercera edat.
DS núm. 60, pàg. 3365.

RGE num. 16389/20, relativa a polítiques del Govern sobre
el seu pressupost.
DS núm. 60, pàg. 3381.

RGE núm. 17483/20, relativa a tests diagnòstics de la
COVID-19 a ports i aeroports per entrar a les Illes Balears.
DS núm. 60, pàg. 3379.

RGE núm. 17492/20, relativa a posicionament de la Sra.
Armengol pel que fa a l’harmonització fiscal de les
comunitats autònomes com ha negociat Esquerra
Republicana de Catalunya amb el Govern central.
DS núm. 60, pàg. 3383.

RGE núm. 17529/20, relativa a augment del tipus d’IVA a
les empreses de servei.
DS núm. 61, pàg. 3440.

RGE núm. 17530/20, relativa a la previsió d’ús de l’edifici
del Govern ubicat al Parc Bit que està abandonat.
DS núm. 61, pàg. 3437.

RGE núm. 17532/20, relativa a la retenció de talent jove a
les Illes Balears.
DS núm. 61, pàg. 3435.

RGE núm. 17533/20, relativa a projecte de les Illes Balears
per optar a finançament a través del Fons Next Generation
de la Unió Europea.
DS núm. 61, pàg. 3442.
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RGE núm. 17534/20, relativa a mesures urgents per a la
modernització de l’administració i execució dels fons
europeus.
DS núm. 61, pàg. 3436.

RGE núm. 17538/20, relativa a valoració de l’estratègia de
vacunació front al SARS-Cov-2 anunciada des del Ministeri
de Sanitat.
DS núm. 61, pàg. 3424.

RGE núm. 17540/20, relativa a l’origen dels immigrants
arribats en pasteres.
DS núm. 61, pàg. 3425.

RGE núm. 17541/20, relativa a mesures per a la reducció de
la desocupació.
DS núm. 61, pàg. 3441.

RGE núm. 17542/20, relativa a ajuda econòmica als
ciutadans i les ciutadanes d'Eivissa en relació amb Ca Na
Putxa.
DS núm. 61, pàg. 3427.

RGE núm. 17543/20, relativa a dedicació de l'Hospital
Verge del Toro a usos sociosanitaris.
DS núm. 61, pàg. 3426.

RGE núm. 17544/20, relativa a reducció d’alts càrrecs.
DS núm. 61, pàg. 3423.

RGE núm. 17545/20, relativa a mesures per reduir els
nivells de pobresa a les Illes Balears.
DS núm. 61, pàg. 3429.

RGE núm. 17546/20, relativa a dades d'atur.
DS núm. 61, pàg. 3428.

RGE núm. 17547/20, relativa a la recuperació de la
connectivitat aèria i la demanda turística.
DS núm. 61, pàg. 3431.

RGE núm 17549/20, relativa a competència deslleial de les
Illes Balears amb altres comunitats autònomes a causa del
tipus impositiu de l’impost de successions.
DS núm. 61, pàg. 3433.

RGE núm. 17550/20, relativa a aplicació de tots els
programes de prevenció sanitària a les Illes Balears.
DS núm. 61, pàg. 3443.

RGE núm. 17636/20, relativa a beques per a menjador
escolar.
DS núm. 61, pàg. 3432.

RGE núm. 17637/20, relativa a mesures respecte dels alts
comandaments que figuren al conegut xat de militars.
DS núm. 61, pàg. 3438.

RGE núm. 17895/20, relativa a reptes davant la reactivació
de l’activitat turística.
DS núm. 63, pàg. 3777.

RGE núm. 17896/20, relativa a data de sortida de Mallorca
del nivell 4.
DS núm. 63, pàg. 3780.

RGE núm. 17897/20, relativa a calendari de vacunació
previst a la nostra comunitat autònoma.
DS núm. 63, pàg. 3766.

RGE núm 17898/20, relativa a mesures restrictives davant
d’una possible tercera onada de la pandèmia de la COVID-
19.
DS núm. 63, pàg. 3783.

RGE núm. 17899/20, relativa a compensació a les empreses
de transport de les Illes per la COVID-19.
DS núm. 63, pàg. 3763.

RGE núm. 17940/20, relativa a gestió sanitària, econòmica
i social realitzada pel Govern enguany.
DS núm. 63, pàg. 3781.

RGE núm. 17942/20, relativa a mà d’obra temporal a les
explotacions agràries.
DS núm. 63, pàg. 3767.

RGE núm. 17948/20, relativa a Commonwealth
mediterrània.
DS núm. 63, pàg. 3779.

RGE núm. 17949/20, relativa a problemàtica amb la
saturació dels laboratoris que fan PCR a residents de les
Illes Balears a la península.
DS núm. 63, pàg. 3762.

RGE núm. 17951/20, relativa a negociacions amb l’Estat
per a la cessió a Foment o a l’Ajuntament de Palma dels
antics quarters de Son Busquets.
DS núm. 63, pàg. 3770.

RGE núm. 17952/20, relativa a controls sanitaris que
s’estan efectuant a ports i aeroports per detectar possibles
casos de la COVID-19.
DS núm. 63, pàg. 3775.

RGE núm. 17953/20, relativa a Balears com a referent i
primera destinació de la Mediterrània.
DS núm. 63, pàg. 3771.

RGE núm. 17954/20, relativa a llistes d’espera
d’amarraments en els ports de la comunitat autònoma.
DS núm. 63, pàg. 3773.

RGE núm. 17955/20, relativa a nova adjudicatària dels
serveis informatius d’IB3.
DS núm. 63, pàg. 3764.

RGE núm. 17956/20, relativa a ajustament de la flota
pesquera a la Mediterrània occidental.
DS núm. 63, pàg. 3768.
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RGE núm. 17957/20, relativa a instal·lació d’aparells de
purificació d’aire a centres educatius de les Illes Balears.
DS núm. 63, pàg. 3774.

RGE núm. 17958/20, relativa a obres del CEPA Joan Mir
i Mir.
DS núm. 63, pàg. 3765.

RGE núm. 17960/20, relativa a cribratge massiu a la
població de les nostres illes per detectar possibles casos de
la COVID-19.
DS núm. 63, pàg. 3784.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 7698/19, relativa a modificació de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.
DS núm. 39, pàg. 2338.

RGE núm. 10281/19, relativa a addicció al joc on line.
DS núm. 22, pàg. 1511.

RGE núm. 11658/19, relativa a gestió, modernització i
promoció d’àrees industrials a les Illes Balears.
DS núm. 20, pàg. 1356.

RGE núm. 11770/19, relativa a revisió immediata,
actualització i equiparació de la indemnització
compensatòria per residència (plus d’insularitat) de tots els
empleats públics de l’Estat i agents de les forces i cossos de
seguretat de l’Estat destinats a les Illes Balears.
DS núm. 22, pàg. 1519.

RGE núm. 1887/20, relativa a agilitació de les ajudes
promeses pel Govern de l’Estat per pal·liar els efectes de la
tempesta Glòria.
DS núm. 20, pàg. 1369.

RGE núm. 1899/20, relativa a auditoria a l’IMAS.
DS núm. 57, pàg. 3212.

RGE núm. 1951/20, relativa a reconeixement de la
insularitat.
DS núm. 60, pàg. 3408.

RGE núm. 3478/20, relativa a rebuig a l’ampliació de
l’aeroport de Son Sant Joan.
DS núm. 39, pàg. 2345.

RGE núm. 6844/20, relativa a blindatge de la sanitat
pública.
DS núm. 57, pàg. 3205.

RGE núm. 8171/20, relativa a defensa dels consumidors
davant l’actuació de les companyies aèries respecte de les
cancel·lacions massives de vols a conseqüència de la
declaració de l’estat d’alarma.
DS núm. 59, pàg. 3341.

RGE núm. 8940/20, relativa a mesures urgents de
sostenibilitat ambiental en el transport marítim de
passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa.
DS núm. 59, pàg. 3347.

RGE núm. 9819/20, relativa a àrees de promoció
econòmica, una eina útil per enfortir el petit comerç i
impulsar l’ocupació a les Illes Balears.
DS núm. 44, pàg. 2440.

RGE núm. 10229/20, relativa a presentació i tramitació en
el Parlament de les Illes Balears del Pla per a la reactivació
econòmica i social de les Illes Balears.
DS núm. 45, pàg. 2450.

RGE núm. 13729/20, relativa a reforç del sistema educatiu.
DS núm. 50, pàg. 2790.

RGE núm. 14183/20, relativa a utilització dels romanents
per part de les entitats locals i altres mesures de
finançament local davant la crisi de la COVID-19.
DS núm. 50, pàg. 2799.

RGE núm. 14185/20, relativa a necessitat de garantir la
conciliació de les famílies en circumstàncies excepcionals
relacionades amb l’emergència sanitària de la COVID-19.
DS núm. 51, pàg. 2880.

RGE núm. 14413/20, relativa a accions contra l’aporofòbia.
DS núm. 51, pàg. 2872.

RGE núm. 14739/20, relativa a rebuig a l’ocupació il·legal
d’habitatges, garantia del dret de la propietat, la seguretat
de les persones, béns i reforç de la convivència social a
Balears i al conjunt d’Espanya.
DS núm. 60, pàg. 3399.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 178/20, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per tal d’informar sobre la responsabilitat que
pugui correspondre al Govern de les Illes Balears en relació
amb l’anomenat cas Corea.
DS núm. 56, pàg. 3138.

RGE núm. 5929/20, de la consellera de Salut i Consum, per
informar sobre les accions dutes a terme per la conselleria
de la qual és titular davant la crisi generada per la
propagació de la COVID-19.
DS núm. 25, pàg. 1673.

RGE núm. 5930/20, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre les accions dutes a terme per la
conselleria de la qual és titular davant la crisi generada per
la propagació de la COVID-19.
DS núm. 25, pàg. 1705.
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RGE núm. 5931/20, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per informar sobre la situació econòmica
i laboral derivada de la crisi sanitària per la propagació de
la COVID-19.
DS núm. 26, pàg. 1754.

RGE núm. 6137/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre la situació dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2020, en la nova situació de crisi derivada de la
pandèmia de la COVID-19.
DS núm. 28, pàg. 1908.

RGE núm. 6142/20, del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca, per tal d’informar sobre la situació de l’actual
curs escolar davant la situació de crisi generada per la
pandèmia de la COVID-19.
DS núm. 26, pàg. 1785.

RGE núm. 6977/20, de la presidenta del Govern, per retre
compte dels efectes de la situació econòmica provocada per
la pandèmia del coronavirus i les mesures que pensa
adoptar per pal·liar la situació.
DS núm. 27, pàg. 1834.

RGE núm. 7628/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per tal de celebrar una sessió informativa sobre la situació
de la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i
Pitiüses en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia
de la COVID-19 i la seva posterior reactivació.
DS núm. 29, pàg. 1958.

RGE núm. 7629/20, de la consellera d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, per tal de celebrar una sessió informativa
sobre la situació de l’agricultura i la ramaderia de les Illes
Balears en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia
de la COVID-19.
DS núm. 29, pàg. 1985.

RGE núm. 8214/20, del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca, per informar sobre el procés de desescalada als
centres educatius de les Illes Balears.
DS núm. 30, pàg. 2030.

RGE núm. 8772/20, del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca, per exposar la política universitària envers la
COVID-19.
DS núm. 33, pàg. 2211.

RGE núm. 9519/20, de la consellera de Presidència, Cultura
i Igualtat, per tal d’explicar el Pla de conciliació anunciat
en el Consell de Govern.
DS núm. 50, pàg. 2808.

RGE núm. 10233/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per tal d’explicar el finançament de l’anomenat
Pla per a la reactivació i la diversificació econòmica i social
de les Illes Balears.
DS núm. 43, pàg. 2410.

RGE núm. 12907/20, de la presidenta del Govern de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre la situació actual de la
pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears i les
conseqüències sanitàries i econòmiques d’aquesta.
DS núm. 47, pàg. 2524.

RGE núm. 13647/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per tal d’informar sobre les previsions de cara a
l’inici del pròxim curs 2020-21 dins la pandèmia de la
COVID-19.
DS núm. 46, pàg. 2462.

RGE núm. 13875/20, de la consellera de Salut i Consum,
per tal d’informar sobre la situació actual de la pandèmia
de la COVID-19 a les Illes Balears, així com sobre la gestió
efectuada en matèria de salut.
DS núm. 48, pàg. 2642.

RGE núm. 15545/20, 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 2021.
DS núm. 55, pàg, 3074.

CREACIÓ DE COMISSIONS NO
PERMANENTS D’INVESTIGACIÓ

RGE núm. 1952/20, de proposta de creació d’una comissió
no permanent d’investigació per aclarir els fets ocorreguts
i depurar responsabilitats en relació amb totes les
conductes inapropiades que afecten els menors, ja que els
menors requereixen especial protecció i són els més
vulnerables socialment.
DS núm. 21, pàg. 1450.

RGE núm. 1953/20, de proposta de creació d’una comissió
no permanent d’investigació sobre els menors tutelats que
han estat víctimes d’agressions sexuals a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 21, pàg. 1460.

RATIFICACIÓ O MANTENIMENT DE
PROPOSICIONS DE LLEI DAVANT EL

CONGRÉS DELS DIPUTATS

Ratificació/manteniment de diverses proposicions de llei a
defensar davant el Congrés dels Diputats (RGE núm.
8426/15, RGE núm. 4500/17, RGE núm. 14160/17, RGE
núm. 2953/18, RGE núm. 4406/18 i RGE núm. 6612/18).
DS núm. 24, pàg. 1644.

SOL·LICITUD DE SESSIONS
EXTRAORDINÀRIES

Adopció d’acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries (escrits RGE núm. 9457/20, 9458/20,
9467/20 i 9483/20).
DS núm. 33, pàg. 2210 i 2211.
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Adopció d’acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries (escrit RGE núm. 17444/20).
DS núm. 63, pàg. 3812.

INFORMES

Sobre el compliment del pressupost del Parlament de les
Illes Balears per a l’exercici 2019.
DS núm. 24, pàg. 1654.

De la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de les Diputades
sobre el règim d’incompatibilitats de la diputada Sra.
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears.
DS núm. 48, pàg. 2672.

De la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de les Diputades
sobre el règim d’incompatibilitats de les diputades Sra.
Maria Salomé Cabrera i Roselló i Sra. Maria Assumpció
Pons i Fullana, i del diputat Sr. Vicente Marí i Torres.
DS núm. 59, pàg. 3356.

VOTACIONS DE DESEMPATS EN
COMISSIÓ

Del punt 2 de la PNL RGE núm. 8606/20, relativa a ajudes
a l’escola concertada.
DS núm. 36, pàg. 2294.

Del punt 2 de la PNL RGE núm. 1990/20, relativa a rebuig
a l’anomenada ecotaxa aèria.
DS núm. 36, pàg. 2294.

De la PNL RGE núm. 1908/20, relativa a servei
d’ambulàncies a Eivissa.
DS núm. 36, pàg. 2294.

Dels punts 3, 4 i 10 de la PNL RGE núm. 8119/20, relativa
a Pla de xoc_ Cultural Covid19: Cap a la revitalització i
consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació
amb el sector de galeries d’art, creadors i comissaris.
DS núm. 36, pàg. 2294.

Dels punts 2, 3, 4, 5 i 9 de la PNL RGE núm. 8120/20,
relativa a Pla de xoc_Cultural Covid19: Cap a la
revitalització i consolidació de la indústria cultural a
Balears, en relació amb el sector audiovisual.
DS núm. 36, pàg. 2295.

Dels punts 3, 4 i 10 de la PNL RGE núm. 8121/20, relativa
a Pla de xoc_Cultural Covid19: Cap a la revitalització i
consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació
amb el sector d’arts escèniques i musicals.
DS núm. 36, pàg. 2295.

Dels punts 2, 3, 4, 5, 6 i 11 de la PNL RGE núm. 8122/20,
relativa a Pla de xoc_Cultural Covid19: Cap a la
revitalització i consolidació de la indústria cultural a
Balears, en relació amb el sector d’editorials, llibreries,
distribuïdores i autors.
DS núm. 36, pàg. 2295.

Del punt número 3 de la Proposició no de llei RGE núm.
4419/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a declaració dels fons dels ports autonòmics a favor
dels trens de Mallorca (SFM).
DS núm. 51, pàg. 2869.

De l’esmena RGE núm. 9856/20, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, a la Proposició no de llei RGE núm.
8296/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla
estratègic europeu de recuperació del turisme basat en la
marca Europa.
DS núm. 51, pàg. 2870.

Dels apartats 3, 4, 6.a) i 6.b) de la Proposició no de llei RGE
núm. 8464/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recuperació dels mercats turístics emissors, i de l’esmena
RGE núm. 9857/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares.
DS núm. 51, pàg. 2870.

De l’esmena RGE núm. 9858/20, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, a la Proposició no de llei RGE núm
8578/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
eliminació de la quarantena per a les persones que arribin
de l’estranger i mesures per facilitar el moviment de les
persones amb seguretat.
DS núm. 51, pàg. 2870.

Dels punts 1, 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm.
8811/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures complementàries per facilitar la reobertura de
l’activitat econòmica.
DS núm. 51, pàg. 2870.

Del punt 5 de la Proposició no de llei RGE núm. 8465/20,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
mesures per al foment de la conciliació davant la suspensió
de l’activitat educativa durant la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19, i de l’esmena RGE núm. 10219/20, del
Grup Parlamentari Popular.
DS núm. 51, pàg. 2870.

De l’apartat primer de la Proposició no de llei RGE núm.
4699/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
moratòria de creuers.
DS núm. 51, pàg. 2871.

De la Proposició no de llei RGE núm. 9638/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a vessaments a Sa Platja
Gran de Ciutadella.
DS núm. 51, pàg. 2871.
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De la Proposició no de llei RGE núm. 8124/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc sanitari post
COVID-19.
DS núm. 51, pàg. 2871.

De la Proposició no de llei RGE núm. 8810/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a una formació mínima de
bombers de les Illes Balears.
DS núm. 51, pàg. 2871.

De la Proposició no de llei RGE núm. 8544/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei d’ambulància a
Sant Joan de Labritja.
DS núm. 51, pàg. 2871.

Dels punts 1 i 4 de la Proposició no de llei RGE núm.
14008/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel temporal
del 29 d’agost.
DS núm. 51, pàg. 2872.

De la Proposició no de llei RGE núm. 8170/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a augment de la retribució
dels professionals sanitaris.
DS núm. 51, pàg. 2872.

De l’apartat tercer de la Proposició no de llei RGE núm.
14740/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a compromís absolut amb el comerç
de proximitat.
DS núm. 59, pàg. 3340.

De la Proposició no de llei RGE núm. 13634/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convocatòries per dotar
de més efectius les plantilles de policies locals en els
consistoris de les Illes Balears.
DS núm. 59, pàg. 3340.

De la Proposició no de llei RGE núm. 8709/20, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a realització de tests de detecció als casos positius
domiciliats de COVID-19 un pic transcorregut el termini de
confinament.
DS núm. 59, pàg. 3341.

De la Proposició no de llei RGE núm. 9917/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla d’inversions de
millores mediambientals i de reactivació econòmica.
DS núm. 59, pàg. 3341.

De la Proposició no de llei RGE núm. 15800/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a seguretat sanitària en
l’accés als establiments d’allotjament turístic de les Illes
Balears.
DS núm. 63, pàg. 3812.

Dels apartats primer, tercer i sisè de la Proposició no de llei
RGE núm. 15974/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a propostes urgents sobre el sector
turístic.
DS núm. 63, pàg. 3812.

De la Proposició no de llei RGE núm. 13971/20, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a replantejament del projecte de decret de zones
vulnerables per la contaminació de nitrats de fonts
agràries.
DS núm. 63, pàg. 3812.

Del punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 10843/20,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a malaltia
pulmonar obstructiva crònica (EPOC) i la COVID-19.
DS núm. 63, pàg. 3812.

Dels apartats 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE núm.
14226/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR i material COVID per als centres educatius de les Illes
Balears.
DS núm. 63, pàg. 3812.

DIPUTATS I DIPUTADES

Jurament o promesa de la nova diputada.
DS núm. 24, pàg. 1595

ELECCIONS DIVERSES

Dels membres del Consell Assessor de Continguts i de
Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears per exhauriment del mandat.
DS núm. 50, pàg. 2807.

D’un membre del Consell Assessor de Continguts i de
Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.
DS núm. 60, pàg. 3417.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

En suport a la reivindicació del sector agrari ramader
espanyol.
DS núm. 20, pàg. 1329.

En relació amb la infància i l’adolescència i la pandèmia de
la COVID-19.
DS núm. 29, pàg. 1943.

De reconeixement parlamentari i compromís amb els
treballadors i les treballadores d’aquesta comunitat
autònoma per la seva labor durant el confinament per la
COVID-19.
DS núm. 40, pàg. 2358.

Per commemorar el Dia Mundial de la Dislexia.
DS núm. 50, pàg. 2751.

Per commemorar el Dia Mundial de la Diabetis.
DS núm. 57, pàg. 3169.
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INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

BENALAL I BENDRIHEM, MAXO (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3603-3604 i 3614.

Proposicions de llei
RGE núm. 17480/20, de reforma del Reglament del

Parlament de les Illes Balears. Procediment directe i en lectura
única, i debat i votació, DS núm. 63, pàg. 3815.

Mocions
RGE núm. 3594/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

l’autogovern de les Illes Balears. DS núm. 23, pàg. 1570.
RGE núm. 17482/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a espais naturals protegits. DS núm. 61, pàg. 3455.

Preguntes
RGE núm. 10339/19, relativa a fondeigs sobre posidònia.

DS núm. 19, pàg. 1253.
RGE núm. 2777/20, relativa a actuacions de la normativa

per a l’elecció del Síndic de Greuges. DS núm. 21, pàg. 1401.
RGE núm. 3428/20, relativa a finançament de la planta de

triatge de Ca Na Putxa. DS núm. 22, pàg. 1476.
RGE núm. 4417/20, relativa a situació de l’aparcament de

l’Hospital de Can Misses. DS núm. 24, pàg. 1602.
RGE núm. 8101/20, relativa a presència de traces de la

COVID-19 en aigües residuals. DS núm. 27, pàg. 1822.
RGE núm. 9928/20, relativa a situació crítica dels

apartaments Don Pepe a Es Codolar. DS núm. 38, pàg. 2313.
RGE núm. 14237/20, relativa a vessaments d’aigües fecals

a Eivissa. DS núm. 48, pàg. 2587.
RGE núm. 14643/20, relativa a nivell de transport interurbà

per causa de la COVID-19. DS núm. 49, pàg. 2683.
RGE núm. 15619/20, relativa a pagament dels deutes dels

consells insulars. DS núm. 56, pàg. 3102.
RGE núm. 16374/20, relativa a abusos sexuals a menors a

Eivissa. DS núm. 60, pàg. 3362.
RGE núm. 17899/20, relativa a compensació a les empreses

de transport de les Illes per la COVID-19. DS núm. 63, pàg.
3763.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8940/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

mesures urgents de sostenibilitat ambiental en el transport
marítim de passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa.
DS núm. 59, pàg. 3351-3352.

RGE núm. 14413/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a accions
contra l’aporofòbia. DS núm. 51, pàg. 2876-2877.

BENLLOCH I BOTTINI, HELENA (Grup parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3727-3728 i 3732.

Mocions
RGE núm. 16326/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a gestió de les ajudes PDR i de la PAC. DS núm. 60,
pàg. 3397.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3747-3749, 3753-3754.

Debat de política general
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3063.

Mocions
RGE núm. 10252/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a connectivitat aèria i marítima. DS núm. 19, pàg. 1303-1304.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3478/20, dels grups parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a rebuig a
l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan. DS núm. 39, pàg.
2347.

RGE núm. 8171/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a defensa dels consumidors davant
l’actuació de les companyies aèries respecte de les
cancel·lacions massives de vols a conseqüència de la declaració
de l’estat d’alarma. DS núm. 59, pàg. 3343-3344.

RGE núm. 8940/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures urgents de sostenibilitat ambiental en el transport
marítim de passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa.
DS núm. 59, pàg. 3349.

Compareixences
RGE núm. 7628/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

per tal de celebrar una sessió informativa sobre la situació de
la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i Pitiüses en
la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-
19 i la seva posterior reactivació. DS núm. 29, pàg. 1974-1975
i 1983.

CABRERA I ROSELLÓ, MARÍA SALOMÉ (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3524-3526, 3530-3531 i 3541-3542.
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Decrets llei
1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a

la millora de la qualitat a zones turístiques. Debat i votació, DS
núm. 19, pàg. 1284-1286 i 1296-1297.

Preguntes
RGE núm. 1965/20, relativa a ecotaxa aèria. DS núm. 19,

pàg. 1259.
RGE núm. 2780/20, relativa a regulació del turisme de

creuers. DS núm. 21, pàg. 1402.
RGE núm. 3453/20, relativa a regulació del tot inclòs. DS

núm. 22, pàg. 1480.
RGE núm. 3712/20, relativa a moratòria d’atracaments per

a creuers a Palma. DS núm. 23, pàg. 1545.
RGE núm. 4428/20, relativa a punts de recàrrega de

vehicles elèctrics a zones turístiques. DS núm. 24, pàg. 1606.
RGE núm. 9660/20, relativa a resultat del pla pilot de

turisme. DS núm. 34, pàg. 2249.
RGE núm. 9955/20, relativa a política del Govern pel que

fa al turisme de creuers. DS núm. 38, pàg. 2317.
RGE núm. 14192/20, relativa a Balears com a destinació

segura. DS núm. 47, pàg. 2505.
RGE núm. 14296/20, relativa a pla del Govern en matèria

turística. DS núm. 48, pàg. 2594.
RGE núm. 14877/20, relativa a millora de la connectivitat

aèria de Menorca. 
DS núm. 50, pàg. 2759.

RGE núm. 15135/20, relativa a les Illes Balears com a
destinació turística segura. DS núm. 51, pàg. 2842.

RGE núm. 15563/20, relativa a recuperació del turisme a
les Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 2998.

RGE núm. 15635/20, relativa a reactivació turística de la
temporada 2021. DS núm. 56, pàg. 3113.

RGE núm. 16278/20, relativa a proves PCR a passatgers
nacionals. DS núm. 59, pàg. 3313.

RGE núm. 16380/20, relativa a presa de decisions en
relació amb els accessos a bars i restaurants. DS núm. 60, pàg.
3369.

RGE núm. 17547/20, relativa a la recuperació de la
connectivitat aèria i la demanda turística. DS núm. 61, pàg.
3431.

RGE núm. 17953/20, relativa a Balears com a referent i
primera destinació de la Mediterrània. DS núm. 63, pàg. 3771.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8171/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a defensa dels consumidors davant
l’actuació de les companyies aèries respecte de les
cancel·lacions massives de vols a conseqüència de la declaració
de l’estat d’alarma. DS núm. 59, pàg. 3342-3343.

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

Projectes de llei
RGE núm. 8711/20, del Decret Llei 8/2020, de 13 de maig,

de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 49,
pàg. 2724-2726 i 2734-2735.

RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021.
Debat de totalitat, DS núm. 58, pàg. 3285-3288 i 3296. DS
núm. 62, pàg. 3485-3487, 3497 i 3582-3583.

Proposicions de llei
RGE núm. 4574/19, de suport a la conciliació de la vida

familiar, laboral i personal de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 20, pàg. 1382-1383 i 1389-1390.

RGE núm. 17480/20, de reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears. Procediment directe i en lectura
única, i debat i votació, DS núm. 63, pàg. 3816.

Decrets llei
2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i

estimular el Parc Balear d’Innovació Tecnològica, Parc Bit. DS
núm. 21, pàg. 1443-1444.

12/2020, de 28 d’agost, pel qual es modifica el règim
transitori per a la percepció de determinades prestacions
establertes en el Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears; es
modifica el Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; i es
modifiquen les exigències de personal a les residències de
persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 48, pàg. 2635-2636.

Mocions
RGE núm. 4201/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general duta a terme pel que fa als mecanismes de
control dels menors en els centres de menors gestionats pel
Govern. DS núm. 24, pàg. 1629-1630.

RGE núm. 5181/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fidelització dels professionals. DS núm. 47, pàg. 2561-2562.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11770/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a revisió immediata, actualització i equiparació de la
indemnització compensatòria per residència (plus d’insularitat)
de tots els empleats públics de l’Estat i agents de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat destinats a les Illes Balears. DS
núm. 22, pàg. 1523-1524.

RGE núm. 1951/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a reconeixement de la insularitat. DS núm.
60, pàg. 3408-3409 i 3415-3417.

RGE núm. 14183/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a utilització dels romanents per part de les entitats
locals i altres mesures de finançament local davant la crisi de
la COVID-19. DS núm. 50, pàg. 2803.

RGE núm. 14185/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a necessitat de garantir la conciliació de les famílies en
circumstàncies excepcionals relacionades amb l’emergència
sanitària de la COVID-19. DS núm. 51, pàg. 2885.

Compareixences
RGE núm. 6137/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per informar sobre la situació dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2020, en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia
de la COVID-19. DS núm. 28, pàg. 1920-1922 i 1933.
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RGE núm. 9519/20, de la consellera de Presidència, Cultura
i Igualtat, per tal d’explicar el Pla de conciliació anunciat en el
Consell de Govern. DS núm. 50, pàg. 2815-2817 i 2826.

Creació de comissions no permanents d’investigació
RGE núm. 1952/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, de

proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació per aclarir els fets ocorreguts i depurar
responsabilitats en relació amb totes les conductes inapropiades
que afecten els menors, ja que els menors requereixen especial
protecció i són els més vulnerables socialment. DS núm. 21,
pàg. 1453-1454.

RGE núm. 1953/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, de proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació sobre els menors tutelats que han estat víctimes
d’agressions sexuals a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. DS núm. 21, pàg. 1463-1465.

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

Proposicions de llei
RGE núm. 1999/20, de mesures urgents en matèria

d’habitatge. Presa en consideració, DS núm. 32, pàg. 2150-
2151 i 2160.

Decrets llei
1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a

la millora de la qualitat a zones turístiques. Debat i votació, DS
núm. 19, pàg. 1294-1296 i 1299-1300.

7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures
urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de
l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. DS núm.
30, pàg. 2068-2070 i 2074-2075.

9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del
territori de les Illes Balears. DS núm. 33, pàg. 2197-2200 i
2208-2209.

13/2020, de 23 de novembre, pel qual s’estableixen mesures
urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió del servei
de transport públic regular de persones per carretera d’ús
general. DS núm. 61, pàg. 3467.

Debat de política general
Debat de política general del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 52, pàg. 2949-2954 i 2957-2958.

Interpel·lacions
RGE núm. 14649/20, relativa a política del Govern de les

Illes Balears sobre les mesures de reactivació del sector turístic.
DS núm. 51, pàg. 2857-2858 i 2859-2860.

Mocions
RGE núm. 10252/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a connectivitat aèria i marítima. DS núm. 19, pàg. 1307-1308.
RGE núm. 10393/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb les
infraestructures educatives. DS núm. 19, pàg. 1316.

RGE núm. 3235/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a full de ruta del Govern de les

Illes Balears davant el nou govern d’Espanya. DS núm. 22, pàg.
1507-1508.

RGE núm. 4692/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria universitària. DS núm.
48, pàg. 2621-2622.

RGE núm. 16173/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a la normativa que permet l’avaluació, la
promoció i l’obtenció de titulacions sense límit d’assignatures
suspeses. DS núm. 59, pàg. 3336-3337.

RGE núm. 17482/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a espais naturals protegits. DS núm. 61, pàg. 3456.

RGE núm. 17654/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla per evitar l’increment de la immigració il·legal.
DS núm. 63, pàg. 3792-3793.

Preguntes
RGE núm. 1905/20, relativa a auditoria a l’IMAS, DS núm.

20, pàg. 1348.
RGE núm. 2196/20, relativa a valoració del funcionament

de l’ensenyament públic. DS núm. 20, pàg. 1352.
RGE núm. 3249/20, relativa a adoctrinament ideològic i

polític als centres educatius de Balears. DS núm. 21, pàg. 1421.
RGE núm. 3438/20, relativa a prostitució i abusos sexuals

a menors tutelats. DS núm. 22, pàg. 1492.
RGE núm. 3704/20, relativa a coneixement dels casos de

prostitució i abusos sexuals a menors. DS núm. 23, pàg. 1554.
RGE núm. 4420/20, relativa a protocols i mesures aprovats

els darrers deu anys. DS núm. 24, pàg. 1618.
RGE núm. 6970/20, relativa a motius dels contagis per la

COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1670.
RGE núm. 7590/20, relativa a reactivació del sector turístic.

DS núm. 26, pàg. 1749.
RGE núm. 8225/20, relativa a valoració de la fase 1 del pla

de desconfinament. DS núm. 28, pàg. 1905.
RGE núm. 8421/20, relativa a mesures aprovades pel

Govern de Pedro Sánchez pel que fa al turisme. DS núm. 29,
pàg. 1954.

RGE núm. 8569/20, relativa a procediment per a la compra
de material sanitari. DS núm. 30, pàg. 2027.

RGE núm. 8799/20, relativa a reducció de càrrecs polítics.
DS núm. 31, pàg. 2091.

RGE núm. 9042/20, relativa a necessitat de tots els càrrecs
polítics actuals. DS núm. 32, pàg. 2141.

RGE núm. 9440/20, relativa a despesa pública. DS núm. 33,
pàg. 2177.

RGE núm. 9655/20, relativa a modificació de la normativa
del català a l’administració autonòmica. DS núm. 34, pàg.
2260.

RGE núm. 9943/20, relativa a pla de reactivació. DS núm.
38, pàg. 2330.

RGE núm. 10859/20, relativa a pujada d’imposts. DS núm.
41, pàg. 2387.

RGE núm. 14305/20, relativa a mesures per pal·liar la crisi
econòmica i sanitària. DS núm. 48, pàg. 2606.

RGE núm. 14705/20, relativa a immigració il·legal. DS
núm. 49, pàg. 2699.

RGE núm. 14883/20, relativa a adoctrinament als centres
educatius de Balears. DS núm. 50, pàg. 2771.

RGE núm. 15085/20, relativa a propostes incloses en el Pla
de reactivació econòmica. DS núm. 51, pàg. 2854.

RGE núm. 15554/20, relativa a tancament de bars. DS núm.
53, pàg. 3011.
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RGE núm. 15628/20, relativa a mesures de contenció de
contagis. DS núm. 56, pàg. 3122.

RGE núm. 15936/20, relativa a plus de residència de
22.000 euros. DS núm. 57, pàg. 3186.

RGE núm. 16078/20, relativa a silenciar VOX als mitjans
de comunicació. DS núm. 58, pàg. 3245.

RGE núm. 16267/20, relativa a situació dels immigrants
il·legals de l’hotel de S’Arenal de Llucmajor. DS núm. 59, pàg.
3323.

RGE núm. 16389/20, relativa a polítiques del Govern sobre
el seu pressupost. DS núm. 60, pàg. 3381.

RGE núm. 17541/20, relativa a mesures per a la reducció de
la desocupació. DS núm. 61, pàg. 3441.

RGE núm. 17940/20, relativa a gestió sanitària, econòmica
i social realitzada pel Govern enguany. DS núm. 63, pàg. 3781.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11770/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a revisió immediata, actualització i equiparació de la
indemnització compensatòria per residència (plus d’insularitat)
de tots els empleats públics de l’Estat i agents de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat destinats a les Illes Balears. DS
núm. 22, pàg. 1524-1525.

RGE núm. 1887/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a agilitació de les ajudes promeses pel Govern de l’Estat per
pal·liar els efectes de la tempesta Glòria. DS núm. 20, pàg.
1373-1374.

RGE núm. 3478/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a rebuig a
l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan. DS núm. 39, pàg.
2350-2351.

RGE núm. 6844/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a blindatge de la sanitat pública. DS núm. 57,
pàg. 3209-3210.

RGE núm. 10229/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a presentació i tramitació en el Parlament de les Illes
Balears del Pla per a la reactivació econòmica i social de les
Illes Balears. DS núm. 45, pàg. 2453-2454.

RGE núm. 13729/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforç del
sistema educatiu. DS núm. 50, pàg. 2795-2796.

RGE núm. 14739/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a l’ocupació il·legal d’habitatges, garantia del
dret de la propietat, la seguretat de les persones, béns i reforç
de la convivència social a Balears i al conjunt d’Espanya. DS
núm. 60, pàg. 3401-3402.

Compareixences
RGE núm. 5931/20, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, per informar sobre la situació econòmica i
laboral derivada de la crisi sanitària per la propagació de la
COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1766-1767 i 1779-1780.

RGE núm. 6142/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per tal d’informar sobre la situació de l’actual curs
escolar davant la situació de crisi generada per la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1797-1798 i 1810-1811.

RGE núm. 6977/20, de la presidenta del Govern, per retre
compte dels efectes de la situació econòmica provocada per la
pandèmia del coronavirus i les mesures que pensa adoptar per
pal·liar la situació. DS núm. 27, pàg. 1846-1848 i 1860-1861.

RGE núm. 7628/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per tal de celebrar una sessió informativa sobre la situació de

la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i Pitiüses en
la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-
19 i la seva posterior reactivació. DS núm. 29, pàg. 1971-1972
i 1982.

RGE núm. 8214/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per informar sobre el procés de desescalada als
centres educatius de les Illes Balears. DS núm. 30, pàg. 2042-
2043 i 2055-2056.

RGE núm. 10233/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
exteriors, per tal d’explicar el finançament de l’anomenat Pla
per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les
Illes Balears. DS núm. 43, pàg. 2420-2422 i 2432-2433.

RGE núm. 12907/20, de la presidenta del Govern de les
Illes Balears, per tal d’informar sobre la situació actual de la
pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears i les
conseqüències sanitàries i econòmiques d’aquesta. DS núm. 47,
pàg. 2536-2538 i 2551.

RGE núm. 13647/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per tal d’informar sobre les previsions de cara a
l’inici del pròxim curs 2020-21 dins la pandèmia de la COVID-
19. DS núm. 46, pàg. 2472-2474 i 2485-2486.

Qüestió d’ordre
En relació amb el debat i votació sobre la validació o la

derogació del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures
urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica
i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 31,
pàg. 2128.

CAMPS I PONS, JOSÉ LUIS (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3733-3735, 3738-3739 i 3749-3750.

Interpel·lacions
RGE núm. 3746/20, relativa a compliment dels acords

parlamentaris en relació amb les ajudes per pal·liar els efectes
de la tempesta Gloria, i coordinació amb altres administracions
per canalitzar aquestes ajudes. DS núm. 50, pàg. 2775-2777 i
2779.

Mocions
RGE núm. 14959/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a política del Govern en relació amb l’habitatge
assequible i social. DS núm. 51, pàg. 2863-2864.

RGE núm. 5284/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment dels acords parlamentaris en relació amb les
ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta Glòria i
coordinació amb altres administracions per canalitzar aquestes
ajudes. DS núm. 56, pàg. 3130-3131 i 3137.

Preguntes
RGE núm. 2200/20, relativa a formació dels aturats de l’illa

de Menorca. DS núm. 20, pàg. 1333.
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RGE núm. 3629/20, relativa a ajudes del Govern central per
pal·liar els efectes de la tempesta Glòria. DS núm. 22, pàg.
1474.

RGE núm. 3710/20, relativa a funcionament de l’EBAP. DS
núm. 23, pàg. 1542.

RGE núm. 4430/20, relativa a centre de formació
professional a Es Castell. DS núm. 24, pàg. 1604.

RGE núm. 9434/20, relativa a concepte de transparència.
DS núm. 33, pàg. 2167.

RGE núm. 9661/20, relativa a centres geriàtrics
compromesos a Menorca. DS núm. 34, pàg. 2250.

RGE núm. 9960/20, relativa a concentracions excessives de
gent a festes populars. DS núm. 38, pàg. 2324.

RGE núm. 10850/20, relativa a habitatges HPO de
Menorca. DS núm. 41, pàg. 2374.

RGE núm. 14294/20, relativa a dades sobre la compra
d’habitatges a les Illes Balears. DS núm. 48, pàg. 2588.

RGE núm. 14708/20, relativa a reforç de les dotacions de
policia local. DS núm. 49, pàg. 2687.

RGE núm. 14874/20, relativa a modificació del Pla contra
inundacions de les Illes Balears. DS núm. 50, pàg. 2757.

RGE núm. 15134/20, relativa a situació actual de les plantes
fotovoltaiques a Menorca. DS núm. 51, pàg. 2841.

RGE núm. 15566/20, relativa a formació dels voluntaris de
Protecció Civil. DS núm. 53, pàg. 3000.

RGE núm. 15633/20, relativa a necessitat de policia local
dels municipis. DS núm. 56, pàg. 3110.

RGE núm. 15938/20, relativa a promocions de l’IBAVI a
Menorca. DS núm. 58, pàg. 3224.

RGE núm. 16341/20, relativa a arribada contínua de
pasteres a les costes de les Illes Balears. DS núm. 59, pàg.
3314.

RGE núm. 16379/20, relativa a funcionament dels protocols
COVID. DS núm. 60, pàg. 3372.

RGE núm. 17954/20, relativa a llistes d’espera
d’amarraments en els ports de la comunitat autònoma. DS núm.
63, pàg. 3773.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14739/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a rebuig a l’ocupació il·legal d’habitatges, garantia del
dret de la propietat, la seguretat de les persones, béns i reforç
de la convivència social a Balears i al conjunt d’Espanya. DS
núm. 60, pàg. 3399-3400 i 3406-3407.

CANO I JUAN, SÍLVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021.
Debat de totalitat, DS núm. 58, pàg. 3290-3293 i 3297.

Proposicions de llei
RGE núm. 4574/19, de suport a la conciliació de la vida

familiar, laboral i personal de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 20, pàg. 1385-1387 i 1390-1391.

RGE núm. 7486/19, de derogació de la Llei 2/2018, de 13
d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 23, pàg. 1583-1585 i
1588-1589.

Debat de política general
Debat de política general del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 52, pàg. 2982-2987.

Mocions
RGE núm. 3235/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a full de ruta del Govern de les
Illes Balears davant el nou govern d’Espanya. DS núm. 22, pàg.
1503.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14185/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a necessitat de garantir la conciliació de les famílies en
circumstàncies excepcionals relacionades amb l’emergència
sanitària de la COVID-19. DS núm. 51, pàg. 2882.

Compareixences
RGE núm. 6977/20, de la presidenta del Govern, per retre

compte dels efectes de la situació econòmica provocada per la
pandèmia del coronavirus i les mesures que pensa adoptar per
pal·liar la situació. DS núm. 27, pàg. 1851-1853 i 1862-1863.

RGE núm. 10233/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
exteriors, per tal d’explicar el finançament de l’anomenat Pla
per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les
Illes Balears. DS núm. 43, pàg. 2424-2426 i 2434-2435.

RGE núm. 12907/20, de la presidenta del Govern de les
Illes Balears, per tal d’informar sobre la situació actual de la
pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears i les
conseqüències sanitàries i econòmiques d’aquesta. DS núm. 47,
pàg. 2541-2543 i 2553-2554.

RGE núm. 9519/20, de la consellera de Presidència, Cultura
i Igualtat, per tal d’explicar el Pla de conciliació anunciat en el
Consell de Govern. DS núm. 50, pàg. 2820-2821 i 2827-2828.

Creació de comissions no permanents d’investigació
RGE núm. 1952/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, de

proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació per aclarir els fets ocorreguts i depurar
responsabilitats en relació amb totes les conductes inapropiades
que afecten els menors, ja que els menors requereixen especial
protecció i són els més vulnerables socialment. DS núm. 21,
pàg. 1457-1458.

RGE núm. 1953/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, de proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació sobre els menors tutelats que han estat víctimes
d’agressions sexuals a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. DS núm. 21, pàg. 1466-1467.

Ratificació o manteniment de proposicions de llei davant el
Congrés dels Diputats

Ratificació/manteniment de diverses proposicions de llei a
defensar davant el Congrés dels Diputats (RGE núm. 8426/15,
RGE núm. 4500/17, RGE núm. 14160/17, RGE núm. 2953/18,
RGE núm. 4406/18 i RGE núm. 6612/18). DS núm. 24, pàg.
1645.
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CARBONERO I SÁNCHEZ, MARIA PILAR (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3512-3514 i 3517-3518.

Decrets llei
11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim

sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19. DS núm. 42, pàg. 2400-2402.

Debat de política general
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3050-3051.

Mocions
RGE núm. 5284/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment dels acords parlamentaris en relació amb les
ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta Glòria i
coordinació amb altres administracions per canalitzar aquestes
ajudes. DS núm. 56, pàg. 3131.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1887/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a agilitació de les ajudes promeses pel Govern de l’Estat per
pal·liar els efectes de la tempesta Glòria. DS núm. 20, pàg.
1370-1371.

RGE núm. 1951/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a reconeixement de la insularitat. DS núm.
60, pàg. 3409-3410.

CASANOVA I PEIRÓ, ENRIC (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3564-3565 i 3570.

Proposicions de llei
RGE núm. 17480/20, de reforma del Reglament del

Parlament de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm.
61, pàg. 3471.

Decrets llei
14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en

determinats sectors d’activitat administrativa. DS núm. 63, pàg.
3804-3805.

Mocions
RGE núm. 10393/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb les
infraestructures educatives. DS núm. 19, pàg. 1312-1313.

RGE núm. 10401/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ràtios escolars als centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 47, pàg. 2575-2576.

RGE núm. 16173/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a la normativa que permet l’avaluació, la

promoció i l’obtenció de titulacions sense límit d’assignatures
suspeses. DS núm. 59, pàg. 3338-3339.

Proposicions no de llei
RGE núm. 13729/20, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforç del
sistema educatiu. DS núm. 50, pàg. 2790-2791 i 2797-2798.

Compareixences
RGE núm. 6142/20, del conseller d’Educació, Universitat

i Recerca, per tal d’informar sobre la situació de l’actual curs
escolar davant la situació de crisi generada per la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1802-1803 i 1813.

RGE núm. 8214/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per informar sobre el procés de desescalada als
centres educatius de les Illes Balears. DS núm. 30, pàg. 2047-
2048 i 2057-2058.

RGE núm. 13647/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per tal d’informar sobre les previsions de cara a
l’inici del pròxim curs 2020-21 dins la pandèmia de la COVID-
19. DS núm. 46, pàg. 2477-2479 i 2488.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 8711/20, del Decret Llei 8/2020, de 13 de maig,

de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 49,
pàg. 2722-2724 i 2734.

RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 58, pàg. 3288-3290 i 3296. DS núm. 62, pàg. 3487-3489,
3497-3498, 3538-3539, 3545-3546, 3583-3584, 3589 i 3752-
3753.

Proposicions de llei
RGE núm. 8454/19, de modificació de l’article 51 de la Llei

de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del
defensor o de la defensora de la Ciutadania. Presa en
consideració, DS núm. 24, pàg. 1642. Procediment directe i en
lectura única, i debat i votació, DS núm. 28, pàg. 1938.

RGE núm. 17480/20, de reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears. Procediment directe i en lectura
única, i debat i votació, DS núm. 63, pàg. 3817-3818.

Decrets llei
1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a

la millora de la qualitat a zones turístiques. Debat i votació, DS
núm. 19, pàg. 1292 i 1298.

2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i
estimular el Parc Balear d’Innovació Tecnològica, Parc Bit. DS
núm. 21, pàg. 1446-1447.

7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures
urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de
l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. DS núm.
30, pàg. 2071-2072.

8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries
per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de
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les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada
per la COVID-19. DS núm. 31, pàg. 2116-2119 i 2124-2125.

14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en
determinats sectors d’activitat administrativa. DS núm. 63, pàg.
3804.

Debat de política general
Debat de política general del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 52, pàg. 2970-2974 i 2979-2981.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3044-3045.

Interpel·lacions
RGE núm. 5716/19, relativa a autogovern de les Illes

Balears. DS núm. 21, pàg. 1425.
RGE núm. 9476/20, relativa a reconstrucció econòmica. DS

núm. 48, pàg. 2609.

Mocions
RGE núm. 10252/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a connectivitat aèria i marítima. DS núm. 19, pàg. 1300-1301
i 1308-1309.

RGE núm. 3235/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a full de ruta del Govern de les
Illes Balears davant el nou govern d’Espanya. DS núm. 22, pàg.
1508-1509.

RGE núm. 3594/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
l’autogovern de les Illes Balears. DS núm. 23, pàg. 1565-1566
i 1572-1573.

RGE núm. 10401/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ràtios escolars als centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 47, pàg. 2575.

RGE núm. 14807/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a reconstrucció econòmica de les Illes Balears. DS núm. 50,
pàg. 2781-2782 i 2789.

RGE núm. 15712/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a política comercial del Govern.
DS núm. 57, pàg. 3202-3203.

Preguntes
RGE núm. 1961/20, relativa a garantia d’atenció als

pacients en català. DS núm. 20, pàg. 1346.
RGE núm. 2192/20, relativa a proposta d’acord de policia

pròpia. DS núm. 20, pàg. 1342.
RGE núm. 2774/20, relativa a valoració del règim de

compensacions al transport marítim de mercaderies. DS núm.
21, pàg. 1418.

RGE núm. 3447/20, relativa a aplicació a les Illes Balears
del Reial Decret Llei 2/2020. DS núm. 22, pàg. 1487.

RGE núm. 3697/20, relativa a resposta efectiva a les
preguntes de control. DS núm. 23, pàg. 1551.

RGE núm. 4418/20, relativa a mesures de suport a la
pagesia. DS núm. 24, pàg. 1614.

RGE núm. 6965/20, relativa a prioritats de la reconstrucció
econòmica. DS núm. 25, pàg. 1665.

RGE núm. 8100/20, relativa a escenaris de restabliment de
les connexions. DS núm. 27, pàg. 1828.

RGE núm. 8223/20, relativa a simultaneïtat de
l’ensenyament presencial i en línia. DS núm. 28, pàg. 1900.

RGE núm. 8786/20, relativa a coherència entre el Decret
Llei 8/2020 i els objectius d’economia verda del Pla autonòmic

de reactivació i transformació econòmica. DS núm. 31, pàg.
2087.

RGE núm. 9429/20, relativa a criteris per a l’assignació de
recursos del fons de l’ITS. DS núm. 33, pàg. 2173.

RGE núm. 9624/20, relativa a situació del Pla autonòmic de
reactivació i transformació econòmica de les Illes Balears. DS
núm. 34, pàg. 2257.

RGE núm. 9949/20, relativa a problemàtica de la
connectivitat de Menorca. DS núm. 38, pàg. 2327.

RGE núm. 14166/20, relativa a distribució del fons
COVID-19 estatal destinat a educació. DS núm. 47, pàg. 2510.

RGE núm. 14700/20, relativa a participació del Govern en
el disseny del Pla nacional de reformes. DS núm. 49, pàg.
2697.

RGE núm. 14870/20, relativa a balanç de la situació de
l’epidèmia. DS núm. 50, pàg. 2770.

RGE núm. 15110/20, relativa a interessos del poble de
Fornells i de Ports de les Illes Balears. DS núm. 51, pàg. 2848.

RGE núm. 15356/20, relativa a convocatòria d’ajudes per
a la rehabilitació d’habitatges. DS núm. 53, pàg. 3006.

RGE núm. 15631/20, relativa a causes i responsabilitats de
les incidències produïdes a la matrícula de formació
professional a diversos centres de les Illes Balears. DS núm.
56, pàg. 3115.

RGE núm. 15625/20, relativa a valoració de la situació de
la pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears. DS núm. 56,
pàg. 3119.

RGE núm. 15934/20, relativa a característiques del fons
capital risc. DS núm. 57, pàg. 3184.

RGE núm. 16075/20, relativa a actuació de Ports IB
respecte de l’opinió dels ajuntaments. DS núm. 58, pàg. 3242.

RGE núm. 16273/20, relativa a dotació del factor
d’insularitat als PGE per a 2021. DS núm. 60, pàg. 3378.

RGE núm. 17483/20, relativa a tests diagnòstics de la
COVID-19 a ports i aeroports per entrar a les Illes Balears. DS
núm. 60, pàg. 3379.

RGE núm. 17534/20, relativa a mesures urgents per a la
modernització de l’administració i execució dels fons europeus.
DS núm. 61, pàg. 3436.

RGE núm. 17948/20, relativa a Commonwealth
mediterrània. DS núm. 63, pàg. 3779.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11658/19, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió,
modernització i promoció d’àrees industrials a les Illes Balears.
DS núm. 20, pàg. 1361-1362.

RGE núm. 10229/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a presentació i tramitació en el Parlament de les Illes
Balears del Pla per a la reactivació econòmica i social de les
Illes Balears. DS núm. 45, pàg. 2455-2456.

RGE núm. 14413/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a accions
contra l’aporofòbia. DS núm. 51, pàg. 2878-2879.

Compareixences
RGE núm. 6142/20, del conseller d’Educació, Universitat

i Recerca, per tal d’informar sobre la situació de l’actual curs
escolar davant la situació de crisi generada per la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1800-1802 i 1812-1813.

RGE núm. 7628/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per tal de celebrar una sessió informativa sobre la situació de
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la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i Pitiüses en
la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-
19 i la seva posterior reactivació. DS núm. 29, pàg. 1963-1965
i 1979-1980.

RGE núm. 8772/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per exposar la política universitària envers la
COVID-19. DS núm. 33, pàg. 2225-2227 i 2236-2237.

RGE núm. 12907/20, de la presidenta del Govern de les
Illes Balears, per tal d’informar sobre la situació actual de la
pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears i les
conseqüències sanitàries i econòmiques d’aquesta. DS núm. 47,
pàg. 2539-2540 i 2552-2553.

RGE núm. 13647/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per tal d’informar sobre les previsions de cara a
l’inici del pròxim curs 2020-21 dins la pandèmia de la COVID-
19. DS núm. 46, pàg. 2475-2476 i 2487.

RGE núm. 15545/20, 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 2021. DS núm. 55, pàg,
3086-3087 i 3095-3096.

Qüestió d’ordre
En relació amb el debat i votació sobre la validació o la

derogació del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures
urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica
i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 31,
pàg. 2128.

COMPANY I BAUZÁ, GABRIEL (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021.
Debat de totalitat, DS núm. 58, pàg. 3268-3271, 3277-3279 i
3293-3294.

Debat de política general
Debat de política general del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 52, pàg. 2910-2915 i 2919-2921.

Preguntes
RGE núm. 1973/20, relativa a reivindicacions recollides a

la carta tramesa al president Pedro Sánchez. DS núm. 20, pàg.
1349.

RGE núm. 2208/20, relativa a aval a l’actuació i
manifestacions de la consellera d’Afers Socials i Esports en
relació amb l’escàndol dels abusos a menors tutelats. DS núm.
20, pàg. 1354.

RGE núm. 2788/20, relativa a increment d’alts càrrecs
polítics del Govern. DS núm. 21, pàg. 1423.

RGE núm. 3630/20, relativa a depuració de responsabilitats
en el cas d’abusos a menors sota la competència de
l’administració. DS núm. 22, pàg. 1493.

RGE núm. 3716/20, relativa a política d’habitatge. DS núm.
23, pàg. 1557.

RGE núm. 4434/20, relativa a defensa dels interessos dels
municipis de les Illes Balears afectats per la tempesta Glòria.
DS núm. 24, pàg. 1619.

RGE núm. 6975/20, relativa a actuació del Govern en
matèria sanitària per fer front a la COVID-19. DS núm. 25,
pàg. 1671.

RGE núm. 7597/20, relativa a propostes del Govern de les
Illes Balears per superar la crisi generada per la COVID-19. DS
núm. 26, pàg. 1752.

RGE núm. 8114/20, relativa a mesures de desconfinament.
DS núm. 27, pàg. 1833.

RGE núm. 8232/20, relativa a efectivitat de les peticions
formulades per la presidenta al Govern central i a la Unió
Europea per pal·liar els efectes de la COVID-19. DS núm. 28,
pàg. 1906.

RGE núm. 8432/20, relativa a previsions del seu govern per
a la temporada turística d’enguany. DS núm. 29, pàg. 1956.

RGE núm. 8575/20, relativa a model econòmic del Govern.
DS núm. 30, pàg. 2028.

RGE núm. 8798/20, relativa a reactivació de l’economia
prevista pel Govern. DS núm. 31, pàg. 2092.

RGE núm. 9041/20, relativa a percepció de la situació
econòmica actual de les Illes Balears. DS núm. 32, pàg. 2144.

RGE núm. 9436/20, relativa a quantia que rebrà la nostra
comunitat autònoma del fons de reconstrucció autonòmic. DS
núm. 33, pàg. 2179.

RGE núm. 9665/20, relativa a repartiment del fons de
reconstrucció autonòmica. DS núm. 34, pàg. 2263.

RGE núm. 9962/20, relativa a previsió de reactivació
econòmica. DS núm. 38, pàg. 2332.

RGE núm. 10857/20, relativa a implantació d’alguna
mesura més per a la reactivació econòmica de la nostra
comunitat autònoma. DS núm. 41, pàg. 2389.

RGE núm. 14195/20, relativa a preparació davant la segona
onada del coronavirus. DS núm. 47, pàg. 2515.

RGE núm. 14302/20, relativa a conseqüències de la
pandèmia i gestió del Govern. DS núm. 48, pàg. 2608.

RGE núm. 14716/20, relativa a postura del Govern en
relació amb l’ocupació il·legal d’habitatges. DS núm. 49, pàg.
2701.

RGE núm. 14882/20, relativa a resultats del suposat Pla de
reactivació. DS núm. 50, pàg. 2774.

RGE núm. 15141/20, relativa a actuacions en relació amb
la part fiscal del REB. DS núm. 51, pàg. 2855.

RGE núm. 15570/20, relativa a condicions al pressupost del
2021. DS núm. 53, pàg. 3014.

RGE núm. 15778/20, relativa a inversió territorialitzada del
projecte de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2021 en
relació amb les Illes Balears. DS núm. 56, pàg. 3123.

RGE núm. 15946/20, relativa a aplicació de noves mesures
restrictives de caràcter sanitari. DS núm. 57, pàg. 3188.

RGE núm. 16088/20, relativa a reactivació de l’ocupació.
DS núm. 58, pàg. 3246.

RGE núm. 16282/20, relativa a mesures per als col·lectius
que estan quedant enrere en aquesta pandèmia. DS núm. 59,
pàg. 3326.

RGE núm. 16387/20, relativa a gestions per millorar les
inversions recollides en els pressuposts generals de l’Estat per
a les Illes Balears. DS núm. 60, pàg. 3384.

RGE núm. 17550/20, relativa a aplicació de tots els
programes de prevenció sanitària a les Illes Balears. DS núm.
61, pàg. 3443.

RGE núm. 17960/20, relativa a cribratge massiu a la
població de les nostres illes per detectar possibles casos de la
COVID-19. DS núm. 63, pàg. 3784.
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Compareixences
RGE núm. 6977/20, de la presidenta del Govern, per retre

compte dels efectes de la situació econòmica provocada per la
pandèmia del coronavirus i les mesures que pensa adoptar per
pal·liar la situació. DS núm. 27, pàg. 1840-1842 i 1857-1858.

RGE núm. 12907/20, de la presidenta del Govern de les
Illes Balears, per tal d’informar sobre la situació actual de la
pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears i les
conseqüències sanitàries i econòmiques d’aquesta. DS núm. 47,
pàg. 2530-2531 i 2547-2548.

Ratificació o manteniment de proposicions de llei davant el
Congrés dels Diputats

Ratificació/manteniment de diverses proposicions de llei a
defensar davant el Congrés dels Diputats (RGE núm. 8426/15,
RGE núm. 4500/17, RGE núm. 14160/17, RGE núm. 2953/18,
RGE núm. 4406/18 i RGE núm. 6612/18). DS núm. 24, pàg.
1644.

Al·lusions
Pregunta RGE núm. 15569/20, relativa a competències de

l’àrea del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball. DS
núm. 53, pàg. 3002.

Qüestió d’ordre
Pregunta RGE núm. 17952/20, relativa a controls sanitaris

que s’estan efectuant a ports i aeroports per detectar possibles
casos de la COVID-19. DS núm. 63, pàg. 3775.

COSTA I COSTA, ANTONIO (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 8711/20, del Decret Llei 8/2020, de 13 de maig,

de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 49,
pàg. 2727-2729 i 2736-2737.

RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3480-3482, 3495-3496, 3571-3572, 3576-3577
i 3586.

Proposicions de llei
RGE núm. 1999/20, de mesures urgents en matèria

d’habitatge. Presa en consideració, DS núm. 32, pàg. 2146-
2148 i 2158-2160.

Decrets llei
8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries

per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de
les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada
per la COVID-19. DS núm. 31, pàg. 2111-2114 i 2122-2123.

13/2020, de 23 de novembre, pel qual s’estableixen mesures
urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió del servei
de transport públic regular de persones per carretera d’ús
general. DS núm. 61, pàg. 3462-3463.

14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en
determinats sectors d’activitat administrativa. DS núm. 63, pàg.
3807-3808.

Debat de política general
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3024-3030.

Interpel·lacions
RGE núm. 17680/20, relativa a política general del Govern

en matèria d’harmonització impositiva i sistema de finançament
autonòmic. DS núm. 63, pàg. 3786-3787 i 3789-3790.

Mocions
RGE núm. 3235/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a full de ruta del Govern de les
Illes Balears davant el nou govern d’Espanya. DS núm. 22, pàg.
1504-1506.

Preguntes
RGE núm. 1971/20, relativa a deute de 78 milions d’euros

a les Illes Balears per part del Govern del Sr. Sánchez. DS
núm. 19, pàg. 1268.

RGE núm. 2206/20, relativa a exigència de l’aprovació del
bloc de fiscalitat del REB al Govern del Sr. Sánchez. DS núm.
20, pàg. 1339.

RGE núm. 3449/20, relativa a prohibició dels vehicles
diesel l’any 2025. DS núm. 22, pàg. 1478.

RGE núm. 3715/20, relativa a transferència del cànon de
sanejament d’aigües. DS núm. 23, pàg. 1547.

RGE núm. 4432/20, relativa a pujada d’imposts del Govern
central. DS núm. 24, pàg. 1608.

RGE núm. 6974/20, relativa a mesures extraordinàries per
ajudar els autònoms, PIME i famílies de les Illes Balears
afectats per la crisi de la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1662.

RGE núm. 8111/20, relativa a reducció o eliminació
d’imposts per afrontar la crisi econòmica derivada de la
COVID-19. DS núm. 27, pàg. 1827.

RGE núm. 8431/20, relativa a criteris de repartiment dels
16.000 milions d’euros que va prometre el Govern de l’Estat.
DS núm. 29, pàg. 1948.

RGE núm. 8573/20, relativa a compliment de l’acord marc
per al manteniment de l’ocupació i la protecció del sector
serveis pactat amb els agents socials. DS núm. 30, pàg. 2022.

RGE núm. 8797/20, relativa a restriccions de circulació per
als vehicles diesel de cara al 2025. DS núm. 31, pàg. 2086.

RGE núm. 9435/20, relativa a destinació del programa de
despesa 413G, accions públiques relatives a la COVID-19. DS
núm. 33, pàg. 2169.

RGE núm. 9664/20, relativa a dades relatives a increment
de la despesa i caiguda d’ingressos en relació amb la crisi de la
COVID-19. DS núm. 34, pàg. 2254.

RGE núm. 9961/20, relativa a valoració del Reial Decret
Llei 24/2020, relatiu als ERTO. DS núm. 38, pàg. 2325.

RGE núm. 14194/20, relativa a caiguda d’ingressos no
financers de la comunitat autònoma. DS núm. 47, pàg. 2507.

RGE núm. 14301/20, relativa a règim especial de les Illes
Balears. DS núm. 48, pàg. 2599.

RGE núm. 14881/20, relativa a harmonització d’imposts
per part del Govern del Sr. Sánchez. DS núm. 50, pàg. 2763.
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RGE núm. 15258/20, relativa a previsió de mobilització de
recursos i generació de llocs de feina que el Govern va estimar
a l’aprovació del Decret Llei 8/2020. DS núm. 51, pàg. 2846.

RGE núm. 15569/20, relativa a competències de l’àrea del
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball. DS núm. 53,
pàg. 3002.

RGE núm. 15639/20, relativa a límit de l’endeutament de
la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 56, pàg.
3114.

RGE núm. 15945/20, relativa a ajudes a PIME i a autònoms
per fer front a la crisi econòmica. DS núm. 57, pàg. 3179.

RGE núm. 16087/20, relativa a consideració del REIB en
els pressuposts generals de l’estat per a l’any 2021. DS núm.
58, pàg. 3239.

RGE núm. 16281/20, relativa a modificació de la tributació
dels pactes successoris de les Illes Balears. DS núm. 59, pàg.
3318.

RGE núm. 16386/20, relativa a situació de la convocatòria
d’ajuts per a autònoms. DS núm. 60, pàg. 3375.

RGE núm 17549/20, relativa a competència deslleial de les
Illes Balears amb altres comunitats autònomes a causa del tipus
impositiu de l’impost de successions. DS núm. 61, pàg. 3433.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7698/19, dels grups parlamentaris Socialista i

MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. DS núm. 39, pàg. 2340-2341.

RGE núm. 1951/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a reconeixement de la insularitat. DS núm.
60, pàg. 3410-3411.

RGE núm. 10229/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a presentació i tramitació en el Parlament de les Illes
Balears del Pla per a la reactivació econòmica i social de les
Illes Balears. DS núm. 45, pàg. 2450 i 2457-2458.

RGE núm. 14183/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a utilització dels romanents per part de les entitats
locals i altres mesures de finançament local davant la crisi de
la COVID-19. DS núm. 50, pàg. 2799-2800 i 2806-2807.

Compareixences
RGE núm. 5931/20, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, per informar sobre la situació econòmica i
laboral derivada de la crisi sanitària per la propagació de la
COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1760-1761 i 1776-1777.

RGE núm. 6137/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre la situació dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2020, en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia
de la COVID-19. DS núm. 28, pàg. 1915-1917 i 1930-1931.

RGE núm. 7628/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per tal de celebrar una sessió informativa sobre la situació de
la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i Pitiüses en
la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-
19 i la seva posterior reactivació. DS núm. 29, pàg. 1965-1966
i 1978-1979.

RGE núm. 10233/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
exteriors, per tal d’explicar el finançament de l’anomenat Pla
per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les
Illes Balears. DS núm. 43, pàg. 2414-2416 i 2429-2430.

RGE núm. 15545/20, 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 2021. DS núm. 55, pàg,
3077-3079 i 3091-3092.

DALMAU I DE MATA, JULI (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6844/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a blindatge de la sanitat pública. DS núm. 57,
pàg. 3207-3208.

Compareixences
RGE núm. 5929/20, de la consellera de Salut i Consum, per

informar sobre les accions dutes a terme per la conselleria de
la qual és titular davant la crisi generada per la propagació de
la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1687-1689 i 1701-1702.

RGE núm. 13875/20, de la consellera de Salut i Consum,
per tal d’informar sobre la situació actual de la pandèmia de la
COVID-19 a les Illes Balears, així com sobre la gestió
efectuada en matèria de salut. DS núm. 48, pàg. 2658-2660 i
2668-2669.

DURÁN I CLADERA, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3644-3646, 3649-3650 i 3661-3662.

Proposicions de llei
RGE núm. 4574/19, de suport a la conciliació de la vida

familiar, laboral i personal de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 20, pàg. 1378-1381 i 1388-1389.

Decrets llei
6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials

urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19, i de foment de la investigació sanitària. DS núm.
27, pàg. 1871-1874 i 1887-1888.

10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears. DS núm. 35, pàg. 2272-2274 i
2283-2284.

Interpel·lacions
RGE núm. 179/20, relativa a política general duta a terme

pel que fa als mecanismes de control dels menors en els centres
de menors gestionats pel Govern. DS núm. 22, pàg. 1495-1497
i 1498-1500.

RGE núm. 11441/20, relativa a política general del Govern
en relació amb l’exclusió social i la pobresa infantil. DS núm.
47, pàg. 2518-2520 i 2522-2523.

Mocions
RGE núm. 4201/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general duta a terme pel que fa als mecanismes de
control dels menors en els centres de menors gestionats pel
Govern. DS núm. 24, pàg. 1626-1627 i 1634-1636.
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RGE núm. 14429/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’exclusió
social i la pobresa infantil. DS núm. 49, pàg. 2708 i 2714-2716.

Preguntes
RGE núm. 1969/20, relativa a abusos sexuals a menors

tutelats. DS núm. 19, pàg. 1264.
RGE núm. 2787/20, relativa a funcionament de la xarxa

pública del Servei d’emancipació de joves de 18 a 25 anys. DS
núm. 21, pàg. 1408.

RGE núm. 3455/20, relativa a situació del comerç de
Palma. DS núm. 22, pàg. 1483.

RGE núm. 3708/20, relativa a valoració de la mesa de
coordinació entre el Consell de Mallorca i la Direcció General
d’Infància. DS núm. 23, pàg. 1543.

RGE núm. 6973/20, relativa a gestió de la crisi de la
COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1661.

RGE núm. 7595/20, relativa a persones amb risc d’exclusió
social a les Illes Balears. DS núm. 26, pàg. 1744.

RGE núm. 8231/20, relativa a mesures per pal·liar la crisi
provocada per la COVID-19 en matèria d’habitatge. DS núm.
28, pàg. 1898.

RGE núm. 8521/20, relativa a pagament de comissions en
l’adquisició de material sanitari al despatx d’advocats d’un
destacat militant del PSIB-PSOE. DS núm. 29, pàg. 1947.

RGE núm. 8571/20, relativa a mecanismes de conciliació
establerts per a les famílies amb fills amb alguna discapacitat.
DS núm. 30, pàg. 2020.

RGE núm. 8955/20, relativa a condició en què es troba el
centre de salut de Pere Garau de Palma. DS núm. 31, pàg.
2084.

RGE núm. 9038/20, relativa a mesures per ajudar les
persones en risc d’exclusió social. DS núm. 32, pàg. 2136.

RGE núm. 9433/20, relativa a Llei de protecció integral de
la infància i l’adolescència enfront de la violència. DS núm. 33,
pàg. 2170.

RGE núm. 9954/20, relativa a creixement de la pobresa a
les Illes Balears. DS núm. 38, pàg. 2315.

RGE núm. 10855/20, relativa a la publicació de la
convocatòria d’ajudes 2020, destinades a mantenir els llocs de
treball de persones amb discapacitat en centres especials
d’ocupació i eliminació de barreres arquitectòniques. DS núm.
41, pàg. 2381.

RGE núm. 14207/20, relativa a brots de la COVID-19 a les
residències de les Illes Balears. DS núm. 47, pàg. 2502.

RGE núm. 14300/20, relativa a mesures de suport al comerç
de Palma. DS núm. 48, pàg. 2598.

RGE núm. 14710/20, relativa a aplicació de mesures a
residències de gent gran i centres de discapacitat per evitar
contagis massius de la COVID-19. DS núm. 49, pàg. 2691.

RGE núm. 15136/20, relativa a informe sobre l’explotació
infantil de nins i nines tutelats. DS núm. 51, pàg. 2844.

RGE núm. 15636/20, relativa a finançament de la
depuradora de Palma. DS núm. 56, pàg. 3106.

RGE núm. 15942/20, relativa a control a les residències de
gent gran durant la pandèmia. DS núm. 57, pàg. 3177.

RGE núm. 16084/20, relativa a política de mobilitat del
Govern a Palma. DS núm. 58, pàg. 3236.

RGE núm. 16280/20, relativa a coordinació de les
polítiques socials. DS núm. 59, pàg. 3315.

RGE núm. 17545/20, relativa a mesures per reduir els
nivells de pobresa a les Illes Balears. DS núm. 61, pàg. 3429.

RGE núm. 17951/20, relativa a negociacions amb l’Estat
per a la cessió a Foment o a l’Ajuntament de Palma dels antics
quarters de Son Busquets. DS núm. 63, pàg. 3770.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1899/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a auditoria a l’IMAS. DS núm. 57, pàg. 3214.
RGE núm. 14413/20, dels grups parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a accions
contra l’aporofòbia. DS núm. 51, pàg. 2875-2876.

Compareixences
RGE núm. 178/20, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, per tal d’informar sobre la responsabilitat que pugui
correspondre al Govern de les Illes Balears en relació amb
l’anomenat cas Corea. DS núm. 56, pàg. 3140-3142 i 3156-
3158.

RGE núm. 5930/20, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre les accions dutes a terme per la
conselleria de la qual és titular davant la crisi generada per la
propagació de la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1710-1712 i
1726-1727.

Creació de comissions no permanents d’investigació
RGE núm. 1952/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, de

proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació per aclarir els fets ocorreguts i depurar
responsabilitats en relació amb totes les conductes inapropiades
que afecten els menors, ja que els menors requereixen especial
protecció i són els més vulnerables socialment. DS núm. 21,
pàg. 1451-1452.

RGE núm. 1953/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, de proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació sobre els menors tutelats que han estat víctimes
d’agressions sexuals a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. DS núm. 21, pàg. 1461-1462.

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

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3510-3511, 3517, 3631-3632, 3638, 3657-3658,
3665 i 3679-3680.

Decrets llei
8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries

per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de
les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada
per la COVID-19. DS núm. 31, pàg. 2105-2107.

10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears. DS núm. 35, pàg. 2278-2279 i
2286.

11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19. DS núm. 42, pàg. 2399.
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14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en
determinats sectors d’activitat administrativa. DS núm. 63, pàg.
3804.

Debat de política general
Debat de política general del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 52, pàg. 2942-2946.

Mocions
RGE núm. 11553/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria d’oposicions
i accés a la funció pública. DS núm. 19, pàg. 1320.

RGE núm. 2625/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a servei de transport aeri sanitari. DS núm. 21, pàg. 1434.

RGE núm. 3594/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
l’autogovern de les Illes Balears. DS núm. 23, pàg. 1569.

RGE núm. 14429/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’exclusió
social i la pobresa infantil. DS núm. 49, pàg. 2711.

RGE núm. 17654/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla per evitar l’increment de la immigració il·legal.
DS núm. 63, pàg. 3794-3795.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7698/19, dels grups parlamentaris Socialista i

MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. DS núm. 39, pàg. 2338-2339.

RGE núm. 10281/19, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a addicció al
joc on line. DS núm. 22, pàg. 1513-1514.

RGE núm. 1887/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a agilitació de les ajudes promeses pel Govern de l’Estat per
pal·liar els efectes de la tempesta Glòria. DS núm. 20, pàg.
1371-1372.

RGE núm. 1899/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a auditoria a l’IMAS. DS núm. 57, pàg. 3216.

RGE núm. 6844/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a blindatge de la sanitat pública. DS núm. 57,
pàg. 3205 i 3211-3212.

RGE núm. 8171/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a defensa dels consumidors davant
l’actuació de les companyies aèries respecte de les
cancel·lacions massives de vols a conseqüència de la declaració
de l’estat d’alarma. DS núm. 59, pàg. 3345.

RGE núm. 14413/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a accions
contra l’aporofòbia. DS núm. 51, pàg. 2874-2875.

RGE núm. 14739/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a l’ocupació il·legal d’habitatges, garantia del
dret de la propietat, la seguretat de les persones, béns i reforç
de la convivència social a Balears i al conjunt d’Espanya. DS
núm. 60, pàg. 3403-3404.

Compareixences
RGE núm. 178/20, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, per tal d’informar sobre la responsabilitat que pugui
correspondre al Govern de les Illes Balears en relació amb
l’anomenat cas Corea. DS núm. 56, pàg. 3146-3147 i 3159-
3160.

RGE núm. 5929/20, de la consellera de Salut i Consum, per
informar sobre les accions dutes a terme per la conselleria de

la qual és titular davant la crisi generada per la propagació de
la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1682-1683 i 1697-1698.

RGE núm. 5930/20, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre les accions dutes a terme per la
conselleria de la qual és titular davant la crisi generada per la
propagació de la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1715-1717 i
1730.

RGE núm. 6977/20, de la presidenta del Govern, per retre
compte dels efectes de la situació econòmica provocada per la
pandèmia del coronavirus i les mesures que pensa adoptar per
pal·liar la situació. DS núm. 27, pàg. 1845-1846 i 1859-1860.

RGE núm. 12907/20, de la presidenta del Govern de les
Illes Balears, per tal d’informar sobre la situació actual de la
pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears i les
conseqüències sanitàries i econòmiques d’aquesta. DS núm. 47,
pàg. 2534-2535 i 2550-2551.

RGE núm. 13875/20, de la consellera de Salut i Consum,
per tal d’informar sobre la situació actual de la pandèmia de la
COVID-19 a les Illes Balears, així com sobre la gestió
efectuada en matèria de salut. DS núm. 48, pàg. 2652-2653 i
2666.

RGE núm. 15545/20, 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 2021. DS núm. 55, pàg,
3082-3083.

Ratificació o manteniment de proposicions de llei davant el
Congrés dels Diputats

Ratificació/manteniment de diverses proposicions de llei a
defensar davant el Congrés dels Diputats (RGE núm. 8426/15,
RGE núm. 4500/17, RGE núm. 14160/17, RGE núm. 2953/18,
RGE núm. 4406/18 i RGE núm. 6612/18). DS núm. 24, pàg.
1645.

Qüestió d’ordre
En relació amb la pregunta RGE núm. 3705/20, relativa a

visita a un col·legi del senador Vicenç Vidal. DS núm. 23, pàg.
1535.

FERNÁNDEZ I LOMBARDO, ARES (Grup Parlamentari
Socialista)

Decrets llei
7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures

urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de
l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. DS núm.
30, pàg. 2072-2074.

Mocions
RGE núm. 4692/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria universitària. DS núm.
48, pàg. 2617-2618.

Compareixences
RGE núm. 8772/20, del conseller d’Educació, Universitat

i Recerca, per exposar la política universitària envers la
COVID-19. DS núm. 33, pàg. 2227-2228 i 2237-2238.
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FERNÁNDEZ I PRIETO, Irantzu (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3681-3682 i 3686.

Mocions
RGE núm. 4201/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general duta a terme pel que fa als mecanismes de
control dels menors en els centres de menors gestionats pel
Govern. DS núm. 24, pàg. 1627-1628.

RGE núm. 5181/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fidelització dels professionals. DS núm. 47, pàg. 2559-2560.

RGE núm. 14429/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’exclusió
social i la pobresa infantil. DS núm. 49, pàg. 2709.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1899/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a auditoria a l’IMAS. DS núm. 57, pàg.
3217-3218.

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

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3608-3610, 3616, 3745-3746 i 3751-3752.

Decrets llei
6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials

urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19, i de foment de la investigació sanitària. DS núm.
27, pàg. 1878-1880.

9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del
territori de les Illes Balears. DS núm. 33, pàg. 2187-2188 i
2203-2204.

Debat de política general
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3036-3038 i 3057-3058.

Mocions
RGE núm. 10252/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a connectivitat aèria i marítima. DS núm. 19, pàg. 1304-1305.
RGE núm. 3235/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a full de ruta del Govern de les
Illes Balears davant el nou govern d’Espanya. DS núm. 22, pàg.
1506-1507.

RGE núm. 5284/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment dels acords parlamentaris en relació amb les
ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta Glòria i
coordinació amb altres administracions per canalitzar aquestes
ajudes. DS núm. 56, pàg. 3132-3133.

RGE núm. 17482/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a espais naturals protegits. DS núm. 61, pàg. 3453-3454.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3478/20, dels grups parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a rebuig a
l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan. DS núm. 39, pàg.
2346-2347 i 2353.

RGE núm. 8940/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures urgents de sostenibilitat ambiental en el transport
marítim de passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa.
DS núm. 59, pàg. 3352-3353.

Compareixences
RGE núm. 7628/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

per tal de celebrar una sessió informativa sobre la situació de
la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i Pitiüses en
la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-
19 i la seva posterior reactivació. DS núm. 29, pàg. 1969-1971
i 1981.

FERRER I RIPOLL, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3610-3612 i 3616-3617.

Proposicions de llei
RGE núm. 8454/19, de modificació de l’article 51 de la Llei

de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del
defensor o de la defensora de la Ciutadania. Presa en
consideració, DS núm. 24, pàg. 1642-1644.

Decrets llei
6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials

urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19, i de foment de la investigació sanitària. DS núm.
27, pàg. 1884-1887 i 1889-1890.

13/2020, de 23 de novembre, pel qual s’estableixen mesures
urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió del servei
de transport públic regular de persones per carretera d’ús
general. DS núm. 61, pàg. 3468-3470.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14739/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a rebuig a l’ocupació il·legal d’habitatges, garantia del
dret de la propietat, la seguretat de les persones, béns i reforç
de la convivència social a Balears i al conjunt d’Espanya. DS
núm. 60, pàg. 3405-3406.

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

Interpel·lacions
RGE núm. 139/20, relativa a full de ruta del Govern de les

Illes Balears davant el nou govern d’Espanya. DS núm. 20, pàg.
1364-1365 i 1367-1368.
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Mocions
RGE núm. 10252/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a connectivitat aèria i marítima. DS núm. 19, pàg. 1302-1303.
RGE núm. 3235/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a full de ruta del Govern de les
Illes Balears davant el nou govern d’Espanya. DS núm. 22, pàg.
1501-1502 i 1509-1510.

Preguntes
RGE núm. 1974/20, relativa a contactes entre el Govern de

les Illes Balears i el vicepresident de Drets Socials i Agenda
2030 d’Espanya. DS núm. 19, pàg. 1272.

RGE núm. 2195/20, relativa a resposta de l’executiu de
Sánchez i Iglesias a les cartes enviades als diferents ministeris
per part de les conselleries del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 20, pàg. 1351.

RGE núm. 2779/20, relativa a aplicació efectiva del
protocol d’intencions signats per a la millora de les condicions
laborals dels treballadors subcontractats per IB3. DS núm. 21,
pàg. 1419.

RGE núm. 3446/20, relativa a valoració del Reial Decret
232/2020, sobre compensació al transport marítim i aeri de
mercaderies. DS núm. 22, pàg. 1491.

RGE núm. 3717/20, relativa a les Illes Balears del 2023. DS
núm. 23, pàg. 1553.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11658/19, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió,
modernització i promoció d’àrees industrials a les Illes Balears.
DS núm. 20, pàg. 1358-1359.

RGE núm. 11770/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a revisió immediata, actualització i equiparació de la
indemnització compensatòria per residència (plus d’insularitat)
de tots els empleats públics de l’Estat i agents de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat destinats a les Illes Balears. DS
núm. 22, pàg. 1525-1526.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3512, 3605-3606, 3632-3633, 3658-3659 i 3680-
3681.

Proposicions de llei
RGE núm. 4574/19, de suport a la conciliació de la vida

familiar, laboral i personal de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 20, pàg. 1383-1385.

RGE núm. 7486/19, de derogació de la Llei 2/2018, de 13
d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 23, pàg. 1582-1583.

RGE núm. 1999/20, de mesures urgents en matèria
d’habitatge. Presa en consideració, DS núm. 32, pàg. 2155-
2156.

Decrets llei
6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials

urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la

COVID-19, i de foment de la investigació sanitària. DS núm.
27, pàg. 1883-1884.

10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears. DS núm. 35, pàg. 2281-2282.

12/2020, de 28 d’agost, pel qual es modifica el règim
transitori per a la percepció de determinades prestacions
establertes en el Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears; es
modifica el Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; i es
modifiquen les exigències de personal a les residències de
persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 48, pàg. 2637-2638.

13/2020, de 23 de novembre, pel qual s’estableixen mesures
urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió del servei
de transport públic regular de persones per carretera d’ús
general. DS núm. 61, pàg. 3468.

Debat de política general
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3061-3062.

Mocions
RGE núm. 11553/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria d’oposicions
i accés a la funció pública. DS núm. 19, pàg. 1321-1322.

RGE núm. 2625/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a servei de transport aeri sanitari. DS núm. 21, pàg. 1436.

RGE núm. 5181/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fidelització dels professionals. DS núm. 47, pàg. 2564-2565.

RGE núm. 14959/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a política del Govern en relació amb l’habitatge
assequible i social. DS núm. 51, pàg. 2867-2868.

RGE núm. 5284/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment dels acords parlamentaris en relació amb les
ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta Glòria i
coordinació amb altres administracions per canalitzar aquestes
ajudes. DS núm. 56, pàg. 3136.

RGE núm. 17654/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla per evitar l’increment de la immigració il·legal.
DS núm. 63, pàg. 3798.

Preguntes
RGE núm. 2191/20, relativa a actuacions previstes a la

fossa de Bunyola. DS núm. 20, pàg. 1330.
RGE núm. 3694/20, relativa a adaptació dels vaixells a la

normativa IMO2020. DS núm. 23, pàg. 1533.
RGE núm. 8558/20, relativa a publicitat institucional a la

premsa local. DS núm. 30, pàg. 2017.
RGE núm. 9950/20, relativa a contractació de producció

aliena d’IB3. DS núm. 38, pàg. 2309.
RGE núm. 10615/20, relativa a modalitat presencial d’ESO

al CEPA. DS núm. 41, pàg. 2367.
RGE núm. 14306/20, relativa a desplegament de la Llei

d’habitatge. DS núm. 48, pàg. 2591.
RGE núm. 14699/20, relativa a compliment de la

proposició no de llei sobre qualitat de l’aire. DS núm. 49, pàg.
2684.
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RGE núm. 16334/20, relativa a valoració de la crisi
generada en el servei de medicina intensiva de l’Hospital
Mateu Orfila. DS núm. 59, pàg. 3306.

RGE núm. 17949/20, relativa a problemàtica amb la
saturació dels laboratoris que fan PCR a residents de les Illes
Balears a la península. DS núm. 63, pàg. 3762.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7698/19, dels grups parlamentaris Socialista i

MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. DS núm. 39, pàg. 2344.

RGE núm. 10281/19, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a addicció al
joc on line. DS núm. 22, pàg. 1518-1519.

RGE núm. 1887/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a agilitació de les ajudes promeses pel Govern de l’Estat per
pal·liar els efectes de la tempesta Glòria. DS núm. 20, pàg.
1374.

RGE núm. 1899/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a auditoria a l’IMAS. DS núm. 57, pàg. 3217.

RGE núm. 1951/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a reconeixement de la insularitat. DS núm.
60, pàg. 3415.

RGE núm. 3478/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a rebuig a
l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan. DS núm. 39, pàg.
2352-2353.

RGE núm. 8171/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a defensa dels consumidors davant
l’actuació de les companyies aèries respecte de les
cancel·lacions massives de vols a conseqüència de la declaració
de l’estat d’alarma. DS núm. 59, pàg. 3346-3347.

RGE núm. 9819/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de
promoció econòmica, una eina útil per enfortir el petit comerç
i impulsar l’ocupació a les Illes Balears. DS núm. 44, pàg.
2445.

RGE núm. 14183/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a utilització dels romanents per part de les entitats
locals i altres mesures de finançament local davant la crisi de
la COVID-19. DS núm. 50, pàg. 2805.

RGE núm. 14739/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a l’ocupació il·legal d’habitatges, garantia del
dret de la propietat, la seguretat de les persones, béns i reforç
de la convivència social a Balears i al conjunt d’Espanya. DS
núm. 60, pàg. 3405.

Compareixences
RGE núm. 178/20, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, per tal d’informar sobre la responsabilitat que pugui
correspondre al Govern de les Illes Balears en relació amb
l’anomenat cas Corea. DS núm. 56, pàg. 3161-3162.

RGE núm. 5929/20, de la consellera de Salut i Consum, per
informar sobre les accions dutes a terme per la conselleria de
la qual és titular davant la crisi generada per la propagació de
la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1689-1691 i 1701.

RGE núm. 5931/20, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per informar sobre la situació econòmica i
laboral derivada de la crisi sanitària per la propagació de la
COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1771-1772 i 1781-1782.

RGE núm. 13875/20, de la consellera de Salut i Consum,
per tal d’informar sobre la situació actual de la pandèmia de la
COVID-19 a les Illes Balears, així com sobre la gestió
efectuada en matèria de salut. DS núm. 48, pàg. 2657-26582 i
2668.

RGE núm. 9519/20, de la consellera de Presidència, Cultura
i Igualtat, per tal d’explicar el Pla de conciliació anunciat en el
Consell de Govern. DS núm. 50, pàg. 2819-2820.

FUSTER I ZANOGUERA, ANTONIO FRANCISCO
(Grup Parlamentari Popular)

Proposicions de llei
RGE núm. 8454/19, de modificació de l’article 51 de la Llei

de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del
defensor o de la defensora de la Ciutadania. Presa en
consideració, DS núm. 24, pàg. 1638-1640.

Preguntes
RGE núm. 2204/20, relativa a criteris per contractar la nova

directora de patrocinis de la Fundació per a l’Esport Balear. DS
núm. 20, pàg. 1335.

RGE núm. 2783/20, relativa a Centre de Formació Nàutica
de Son Castelló. DS núm. 21, pàg. 1403.

RGE núm. 3456/20, relativa a servei de transport ferroviari.
DS núm. 22, pàg. 1484.

RGE núm. 7594/20, relativa a propostes de desconfinament.
DS núm. 26, pàg. 1740.

RGE núm. 8113/20, relativa a transparència en la gestió de
la crisi del coronavirus. DS núm. 27, pàg. 1823.

RGE núm. 8228/20, relativa a organització de l’assistència
sanitària un cop superada la crisi sanitària provocada per la
COVID-19. DS núm. 28, pàg. 1895.

RGE núm. 8570/20, relativa a reactivació de l’esport balear.
DS núm. 30, pàg. 2018.

RGE núm. 9040/20, relativa a efectes que té el Decret Llei
9/2020 en els ciutadans de les Illes Balears. DS núm. 32, pàg.
2132.

RGE núm. 9657/20, relativa a menyspreu a les productores
del sector audiovisual de les Illes Balears. DS núm. 34, pàg.
2246.

RGE núm. 10854/20, relativa a mesures esportives del Pla
de reactivació. DS núm. 41, pàg. 2380.

RGE núm. 14709/20, relativa a nou institut al poliesportiu
Prínceps d’Espanya. DS núm. 49, pàg. 2678.

RGE núm. 15137/20, relativa a devolució de 18 milions
d’euros del conveni de la Platja de Palma. DS núm. 51, pàg.
2834.

RGE núm. 15944/20, relativa a trasllat de l’ambulatori d’El
Carme. DS núm. 57, pàg. 3171.

RGE núm. 16190/20, relativa a proves PCR en origen. DS
núm. 58, pàg. 3229.

RGE núm. 17544/20, relativa a reducció d’alts càrrecs. DS
núm. 61, pàg. 3423.

RGE núm. 17955/20, relativa a nova adjudicatària dels
serveis informatius d’IB3. DS núm. 63, pàg. 3764.
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GAMUNDÍ I MOLINA, BEATRIU (Grup Parlamentari
Socialista)

Decrets llei
10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter

econòmic de les Illes Balears. DS núm. 35, pàg. 2282-2283 i
2286-2288.

12/2020, de 28 d’agost, pel qual es modifica el règim
transitori per a la percepció de determinades prestacions
establertes en el Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears; es
modifica el Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; i es
modifiquen les exigències de personal a les residències de
persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 48, pàg. 2638-2639 i 2641-2642.

Debat de política general
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3051-3052.

Mocions
RGE núm. 17654/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a pla per evitar l’increment de la immigració il·legal.
DS núm. 63, pàg. 3795-3796.

Proposició no de llei
RGE núm. 14413/20, dels grups parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a accions
contra l’aporofòbia. DS núm. 51, pàg. 2873-2874.

Compareixences
RGE núm. 178/20, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, per tal d’informar sobre la responsabilitat que pugui
correspondre al Govern de les Illes Balears en relació amb
l’anomenat cas Corea. DS núm. 56, pàg. 3151-3153 i 3162.

RGE núm. 5930/20, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre les accions dutes a terme per la
conselleria de la qual és titular davant la crisi generada per la
propagació de la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1721-1723 i
1732-1733.

GARCÍA I SASTRE, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3500-3501, 3504-3505 i 3514-3515.

Preguntes
RGE núm. 2781/20, relativa a manca de places a la

residència universitària. DS núm. 21, pàg. 1399.
RGE núm. 8430/20, relativa a resposta dels professors

universitaris a l’estat d’alarma actual. DS núm. 29, pàg. 1944.

GARRIDO I RODRÍGUEZ, MERCEDES (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 8711/20, del Decret Llei 8/2020, de 13 de maig,

de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 49,
pàg. 2729-2731 i 2738-2739.

RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3633-3635 i 3638-3639.

Proposicions de llei
RGE núm. 1999/20, de mesures urgents en matèria

d’habitatge. Presa en consideració, DS núm. 32, pàg. 2156-
2158 i 2162-2163.

RGE núm. 17480/20, de reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears. Procediment directe i en lectura
única, i debat i votació, DS núm. 63, pàg. 3813-3814.

Decrets llei
8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries

per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de
les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada
per la COVID-19. DS núm. 31, pàg. 2109-2111 i 2121-2122.

9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del
territori de les Illes Balears. DS núm. 33, pàg. 2190-2192 i
2205-2206.

Mocions
RGE núm. 11553/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria d’oposicions
i accés a la funció pública. DS núm. 19, pàg. 1322-1323.

RGE núm. 3594/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
l’autogovern de les Illes Balears. DS núm. 23, pàg. 1567-1568.

RGE núm. 14959/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a política del Govern en relació amb l’habitatge
assequible i social. DS núm. 51, pàg. 2862-2863.

RGE núm. 16009/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa de l’ordre constitucional. DS núm. 58, pàg.
3254-3255.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11770/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a revisió immediata, actualització i equiparació de la
indemnització compensatòria per residència (plus d’insularitat)
de tots els empleats públics de l’Estat i agents de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat destinats a les Illes Balears. DS
núm. 22, pàg. 1522.

GÓMEZ I GORDIOLA, JUAN MANUEL (Grup
Parlamentari Ciudadanos)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3578-3580, 3587-3588, 3652-3654, 3663-3664,
3675-3677 i 3684.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-035.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-048.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-054.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-063.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-051.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-056.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-025.pdf#page=49
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-062-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-062-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-021.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-029.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-049.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-062-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-062-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-032.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-063.pdf#page=55
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-031.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-033.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-019.pdf#page=68
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-023.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-051.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-058.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-022.pdf#page=51
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-022.pdf#page=51
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-062-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-062-01.pdf#page=2


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2020 41

Decrets llei
6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials

urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19, i de foment de la investigació sanitària. DS núm.
27, pàg. 1875-1878 i 1888-1889.

10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears. DS núm. 35, pàg. 2276-2278 i
2285.

12/2020, de 28 d’agost, pel qual es modifica el règim
transitori per a la percepció de determinades prestacions
establertes en el Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears; es
modifica el Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; i es
modifiquen les exigències de personal a les residències de
persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 48, pàg. 2632-2635.

Mocions
RGE núm. 4201/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general duta a terme pel que fa als mecanismes de
control dels menors en els centres de menors gestionats pel
Govern. DS núm. 24, pàg. 1630-1631.

RGE núm. 5181/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fidelització dels professionals. DS núm. 47, pàg. 2562-2563.

RGE núm. 14429/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’exclusió
social i la pobresa infantil. DS núm. 49, pàg. 2712.

RGE núm. 17654/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla per evitar l’increment de la immigració il·legal.
DS núm. 63, pàg. 3793-3794.

Preguntes
RGE núm. 2197/20, relativa a mesures adoptades per l’ib-

salut davant les irregularitats en el procediment de selecció del
personal d’infermeria per accedir al Servei de Salut de les Illes
Balears. DS núm. 20, pàg. 1332.

RGE núm. 3718/20, relativa a la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears davant l’increment de la despesa pública a l’ib-
salut. DS núm. 23, pàg. 1538.

RGE núm. 9654/20, relativa a Pla de vacunació 2020 per a
la població de les Illes Balears. DS núm. 40, pàg. 2360.

RGE núm. 14196/20, relativa a mesures immediates que
durà a terme el Govern per donar una solució a l’increment de
les llistes d’espera i la demora en les consultes dels metges
especialistes i les intervencions quirúrgiques. DS núm. 47, pàg.
2509.

RGE núm. 14873/20, relativa a actuacions del Servei de
Salut envers un possible increment de brots i casos COVID-19
a la tardor-hivern. DS núm. 50, pàg. 2751.

RGE núm. 15131/20, relativa a retallades al pressupost de
les diferents conselleries i del sector públic instrumental. DS
núm. 51, pàg. 2837.

RGE núm. 15932/20, relativa a prohibició del Govern de
les activitats d’atraccions de fira a les Illes Balears. DS núm.
57, pàg. 3172.

RGE núm. 16338/20, relativa a valoració del Govern de la
proposta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears per
col·laborar en la realització dels tests d’antígens. DS núm. 59,
pàg. 3307.

RGE núm. 17538/20, relativa a valoració de l’estratègia de
vacunació front al SARS-Cov-2 anunciada des del Ministeri de
Sanitat. DS núm. 61, pàg. 3424.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7698/19, dels grups parlamentaris Socialista i

MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. DS núm. 39, pàg. 2341-2342.

RGE núm. 10281/19, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a addicció al
joc on line. DS núm. 22, pàg. 1514-1515.

RGE núm. 1887/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a agilitació de les ajudes promeses pel Govern de l’Estat per
pal·liar els efectes de la tempesta Glòria. DS núm. 20, pàg.
1372-1373.

RGE núm. 6844/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a blindatge de la sanitat pública. DS núm. 57,
pàg. 3206-3207.

RGE núm. 14183/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a utilització dels romanents per part de les entitats
locals i altres mesures de finançament local davant la crisi de
la COVID-19. DS núm. 50, pàg. 2801-2802.

Compareixences
RGE núm. 178/20, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, per tal d’informar sobre la responsabilitat que pugui
correspondre al Govern de les Illes Balears en relació amb
l’anomenat cas Corea. DS núm. 56, pàg. 3144-3146 i 3158-
3159.

RGE núm. 5929/20, de la consellera de Salut i Consum, per
informar sobre les accions dutes a terme per la conselleria de
la qual és titular davant la crisi generada per la propagació de
la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1680-1682 i 1696-1697.

RGE núm. 5930/20, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre les accions dutes a terme per la
conselleria de la qual és titular davant la crisi generada per la
propagació de la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1713-1715 i
1728-1730.

RGE núm. 10233/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
exteriors, per tal d’explicar el finançament de l’anomenat Pla
per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les
Illes Balears. DS núm. 43, pàg. 2417-2419 i 2430-2431.

RGE núm. 13875/20, de la consellera de Salut i Consum,
per tal d’informar sobre la situació actual de la pandèmia de la
COVID-19 a les Illes Balears, així com sobre la gestió
efectuada en matèria de salut. DS núm. 48, pàg. 2650-2652 i
2665-2666.

RGE núm. 15545/20, 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 2021. DS núm. 55, pàg,
3080-3082 i 3093.

Creació de comissions no permanents d’investigació
RGE núm. 1952/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, de

proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació per aclarir els fets ocorreguts i depurar
responsabilitats en relació amb totes les conductes inapropiades
que afecten els menors, ja que els menors requereixen especial
protecció i són els més vulnerables socialment. DS núm. 21,
pàg. 1450-1451 i 1458-1459.
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RGE núm. 1953/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, de proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació sobre els menors tutelats que han estat víctimes
d’agressions sexuals a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. DS núm. 21, pàg. 1462-1463.

GUASP I BARRERO, PATRICIA (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 58, pàg. 3298-3299. DS núm. 62, pàg. 3478-3480, 3494,
3506-3508, 3516, 3557-3558, 3568, 3627-3628 i 3637.

Proposicions de llei
RGE núm. 4574/19, de suport a la conciliació de la vida

familiar, laboral i personal de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 20, pàg. 1391-1392.

RGE núm. 7486/19, de derogació de la Llei 2/2018, de 13
d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 23, pàg. 1578-1579.

Decrets llei
7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures

urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de
l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. DS núm.
30, pàg. 2067-2068.

11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19. DS núm. 42, pàg. 2397-2399.

Debat de política general
Debat de política general del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 52, pàg. 2931-2935 i 2939-2940.

Mocions
RGE núm. 10393/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb les
infraestructures educatives. DS núm. 19, pàg. 1314-1315.

RGE núm. 11553/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria d’oposicions
i accés a la funció pública. DS núm. 19, pàg. 1319-1320.

RGE núm. 10401/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ràtios escolars als centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 47, pàg. 2571-2572.

RGE núm. 16173/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a la normativa que permet l’avaluació, la
promoció i l’obtenció de titulacions sense límit d’assignatures
suspeses. DS núm. 59, pàg. 3335.

Preguntes
RGE núm. 1975/20, relativa a retallades/bloqueig del

Govern de la dotació econòmica que correspon als centres
públics escolars de les Illes Balears. DS núm. 19, pàg. 1270.

RGE núm. 2199/20, relativa a responsabilitats que assumirà
el Govern amb els menors tutelats i sota la protecció de
l’administració. DS núm. 20, pàg. 1345.

RGE núm. 2778/20, relativa a acords del Consell de
Política Fiscal i Financera en relació amb la decisió del

Ministeri d’Hisenda de no reintegrar a les comunitats
autònomes l’import de l’IVA pendent de l’any 2017. DS núm.
21, pàg. 1412.

RGE núm. 3448/20, relativa a cessament de la consellera
d’Afers Socials i Esports per la seva gestió en relació amb els
menors sota la seva protecció i responsabilitat. DS núm. 22,
pàg. 1490.

RGE núm. 4438/20, relativa a revisió de la indemnització
de doble residència després de la recomanació de l’Oficina de
prevenció i lluita contra la corrupció. DS núm. 24, pàg. 1616.

RGE núm. 6976/20, relativa a mesures socioeconòmiques
insuficients adoptades. DS núm. 25, pàg. 1667.

RGE núm. 7592/20, relativa a pactes autonòmics de la
reconstrucció de Balears. DS núm. 26, pàg. 1746.

RGE núm. 8233/20, relativa a reestructuració dels
pressuposts. DS núm. 28, pàg. 1904.

RGE núm. 8524/20, relativa a Pla urgent de mesures que
garanteixin la conciliació de la vida laboral i familiar. DS núm.
29, pàg. 1949.

RGE núm. 8572/20, relativa a resultat de les negociacions
del Govern amb el Govern central per aconseguir una
reactivació econòmica. DS núm. 30, pàg. 2026.

RGE núm. 8793/20, relativa a necessitat urgent d’un pla
transversal de conciliació per ajudar les famílies de Balears a
conciliar vida familiar i laboral davant la fase 3. DS núm. 31,
pàg. 2088.

RGE núm. 9044/20, relativa a mesures i polítiques
d’ocupació i formació del Govern de les Illes Balears davant
les males dades d’atur a Balears. DS núm. 32, pàg. 2137.

RGE núm. 9583/20, relativa a triatge per colors dels usuaris
de les residència enfront de la COVID-19. DS núm. 33, pàg.
2174.

RGE núm. 9668/20, relativa a pla d’ajustament i proposta
de modificació dels pressuposts de la comunitat autònoma de
l’any 2020 per adaptar-los a la realitat de la crisi econòmica i
social. DS núm. 34, pàg. 2245.

RGE núm. 9952/20, relativa a nou menyspreu del Govern
central a les Illes Balears davant la concessió de prerrogatives
especials per a les Illes Canàries, en relació amb l'extensió dels
ERTO. DS núm. 38, pàg. 2331.

RGE núm. 10865/20, relativa a mesures del Govern per
garantir la neutralitat ideològica de la prova d’avaluació de
batxillerat per a l’accés a la Universitat. DS núm. 41, pàg.
2372.

RGE núm. 14197/20, relativa a finançament necessari per
elaborar uns pressuposts que siguin capaços de fer front a
l’emergència sanitària, econòmica i social a les Illes Balears.
DS núm. 47, pàg. 2514.

RGE núm. 14625/20, relativa a accions del Govern de les
Illes Balears davant la proposta del Govern central en relació
amb l'exclusió del sector del comerç i l'hoteleria de l'extensió
dels ERTO. DS núm. 49, pàg. 2677.

RGE núm. 14707/20, relativa a auditoria externa sobre la
gestió de la pandèmia. DS núm. 49, pàg. 2695.

RGE núm. 14994/20, relativa a les dramàtiques xifres d’atur
i destrucció d’ocupació a les Illes Balears. DS núm. 50, pàg.
2765.

RGE núm. 15132/20, relativa a introducció a l’agenda
política balear del canvi de model d’estat. DS núm. 51, pàg.
2852.
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RGE núm. 15590/20, relativa a mesures i ajudes per
protegir els sectors afectats per les restriccions de mobilitat a
conseqüència de l’estat d’alarma. DS núm. 53, pàg. 3005.

RGE núm. 15779/20, relativa a valoració de la presidenta
quant al tracte cap a les Illes Balears en el Projecte de llei de
pressuposts generals de l’Estat 2021. DS núm. 56, pàg. 3118.

RGE núm. 16034/20, relativa a valoració del conseller
d’Educació, Universitat i Investigació sobre la reforma
educativa i la tramitació de la LOMLOE. DS núm. 57, pàg.
3181.

RGE núm. 16079/20, relativa a valoració de la inversió
pressupostària del Govern per a autònoms, PIME i empreses.
DS núm. 58, pàg. 3241.

RGE núm. 16271/20, relativa a suport a les esmenes als
pressuposts generals de l’Estat per augmentar la inversió estatal
a les Illes Balears. DS núm. 59, pàg. 3324.

RGE núm. 17492/20, relativa a posicionament de la Sra.
Armengol pel que fa a l’harmonització fiscal de les comunitats
autònomes com ha negociat Esquerra Republicana de
Catalunya amb el Govern central. DS núm. 60, pàg. 3383.

RGE núm. 17533/20, relativa a projecte de les Illes Balears
per optar a finançament a través del Fons Next Generation de
la Unió Europea. DS núm. 61, pàg. 3442.

RGE núm 17898/20, relativa a mesures restrictives davant
d’una possible tercera onada de la pandèmia de la COVID-19.
DS núm. 63, pàg. 3783.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11770/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a revisió immediata, actualització i equiparació de la
indemnització compensatòria per residència (plus d’insularitat)
de tots els empleats públics de l’Estat i agents de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat destinats a les Illes Balears. DS
núm. 22, pàg. 1520-1521 i 1527-1528.

RGE núm. 1899/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a auditoria a l’IMAS. DS núm. 57, pàg.
3215-3216.

RGE núm. 1951/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a reconeixement de la insularitat. DS núm.
60, pàg. 3412.

RGE núm. 10229/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a presentació i tramitació en el Parlament de les Illes
Balears del Pla per a la reactivació econòmica i social de les
Illes Balears. DS núm. 45, pàg. 2451-2452.

RGE núm. 13729/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforç del
sistema educatiu. DS núm. 50, pàg. 2793.

RGE núm. 14185/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a necessitat de garantir la conciliació de les famílies en
circumstàncies excepcionals relacionades amb l’emergència
sanitària de la COVID-19. DS núm. 51, pàg. 2881 i 2888-2889.

Compareixences
RGE núm. 6137/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per informar sobre la situació dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2020, en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia
de la COVID-19. DS núm. 28, pàg. 1919-1920 i 1932.

RGE núm. 6142/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per tal d’informar sobre la situació de l’actual curs
escolar davant la situació de crisi generada per la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1794-1795 i 1809.

RGE núm. 6977/20, de la presidenta del Govern, per retre
compte dels efectes de la situació econòmica provocada per la
pandèmia del coronavirus i les mesures que pensa adoptar per
pal·liar la situació. DS núm. 27, pàg. 1843-1845 i 1858-1859.

RGE núm. 8214/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per informar sobre el procés de desescalada als
centres educatius de les Illes Balears. DS núm. 30, pàg. 2039-
2040 i 2054-2055.

RGE núm. 8772/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per exposar la política universitària envers la
COVID-19. DS núm. 33, pàg. 2221-2222 i 2233-2234.

RGE núm. 13647/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per tal d’informar sobre les previsions de cara a
l’inici del pròxim curs 2020-21 dins la pandèmia de la COVID-
19. DS núm. 46, pàg. 2470-2471 i 2483-2484.

RGE núm. 9519/20, de la consellera de Presidència, Cultura
i Igualtat, per tal d’explicar el Pla de conciliació anunciat en el
Consell de Govern. DS núm. 50, pàg. 2814-2815 i 2826.

Qüestió d’ordre
En relació amb el debat i votació sobre la validació o la

derogació del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures
urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica
i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 31,
pàg. 2127.

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

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3606-3608, 3615-3616 i 3743-3745.

Decrets llei
13/2020, de 23 de novembre, pel qual s’estableixen mesures

urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió del servei
de transport públic regular de persones per carretera d’ús
general. DS núm. 61, pàg. 3463-3465.

Debat de política general
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3032-3033.

Mocions
RGE núm. 3594/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

l’autogovern de les Illes Balears. DS núm. 23, pàg. 1568-1569.
RGE núm. 14959/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a política del Govern en relació amb l’habitatge
assequible i social. DS núm. 51, pàg. 2864-2865.

RGE núm. 17482/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a espais naturals protegits. DS núm. 61, pàg. 3454-3455.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8940/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

mesures urgents de sostenibilitat ambiental en el transport
marítim de passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa.
DS núm. 59, pàg. 3351.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-053.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-056.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-057.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-058.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-059.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-060.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-061.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-063.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-022.pdf#page=51
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-022.pdf#page=51
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-057.pdf#page=46
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-060.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-060.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-045.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-050.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-051.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-028.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-026.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-027.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-030.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-033.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-046.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-050.pdf#page=60
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-031.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-062-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-062-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-061.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-054.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-023.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-051.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-061.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-059.pdf#page=45


44 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2020

RGE núm. 14739/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a l’ocupació il·legal d’habitatges, garantia del
dret de la propietat, la seguretat de les persones, béns i reforç
de la convivència social a Balears i al conjunt d’Espanya. DS
núm. 60, pàg. 3402-3403.

JUAN I GUASCH, MARIANO (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3596-3598, 3601-3602 i 3612-3613.

Mocions
RGE núm. 17482/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a espais naturals protegits. DS núm. 61, pàg. 3452-3453.

Preguntes
RGE núm. 1972/20, relativa a ajudes per pal·liar els efectes

del temporal que va patir Sant Antoni de Portmany l’octubre
del 2019. DS núm. 19, pàg. 1269.

RGE núm. 3714/20, relativa a actuacions per evitar els
vessaments d’aigües fecals sense depurar. DS núm. 23, pàg.
1537.

RGE núm. 4431/20, relativa a efectes del decret llei en
matèria d’habitatge. DS núm. 24, pàg. 1598.

RGE núm. 9958/20, relativa a adjudicació de la neteja de
platges d’Eivissa i Formentera. DS núm. 38, pàg. 2321.

RGE núm. 14711/20, relativa a neteja del litoral durant
l’any 2020. DS núm. 49, pàg. 2679.

RGE núm. 15940/20, relativa a avanç de la construcció de
la depuradora d’Eivissa. DS núm. 57, pàg. 3170.

RGE núm. 16083/20, relativa a neteja de torrents. DS núm.
58, pàg. 3227.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8940/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

mesures urgents de sostenibilitat ambiental en el transport
marítim de passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa.
DS núm. 59, pàg. 3350.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3618-3620, 3624-3625 i 3635-3636.

Proposicions de llei
RGE núm. 7486/19, de derogació de la Llei 2/2018, de 13

d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 23, pàg. 1589-1591.

Interpel·lacions
RGE núm. 14976/20, relativa a política general del Govern

de les Illes Balears pel que fa a la defensa de l’ordre
constitucional. DS núm. 56, pàg. 3125-3126, 3128-3129.

RGE núm. 15874/20, relativa a política general del Govern
en relació amb la immigració il·legal a les Illes Balears. DS
núm. 60, pàg. 3386-3387 i 3389-3390.

Mocions
RGE núm. 11553/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria d’oposicions
i accés a la funció pública. DS núm. 19, pàg. 1318 i 1323.

RGE núm. 16009/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa de l’ordre constitucional. DS núm. 58, pàg.
3252-3253 i 3260-3261.

RGE núm. 17654/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla per evitar l’increment de la immigració il·legal.
DS núm. 63, pàg. 3791-3792 i 3798-3799.

Preguntes
RGE núm. 2203/20, relativa a nou director general a la

Conselleria de Presidència. DS núm. 21, pàg. 1398.
RGE núm. 3713/20, relativa a compliment de les

obligacions legals amb els funcionaris i treballadors públics.
DS núm. 23, pàg. 1535.

RGE núm. 4433/20, relativa a modificació de les lleis de les
Illes Balears qüestionades pel Govern central. DS núm. 24,
pàg. 1599.

RGE núm. 9959/20, relativa a pujada de preus dels bitllets
d’avió. DS núm. 38, pàg. 2323.

RGE núm. 14191/20, relativa a previsions en relació amb
l’inici del curs escolar. DS núm. 47, pàg. 2503.

RGE núm. 14299/20, relativa a retorn de prop de 12 milions
d’euros dels ERTO. DS núm. 48, pàg. 2597.

RGE núm. 14876/20, relativa a federalisme interior. DS
núm. 50, pàg. 2752.

RGE núm. 15941/20, relativa a retallades en les
retribucions dels treballadors de l’administració de la CAIB.
DS núm. 58, pàg. 3223.

RGE núm. 16384/20, relativa a nou model econòmic. DS
núm. 60, pàg. 3363.

RGE núm. 17958/20, relativa a obres del CEPA Joan Mir
i Mir. DS núm. 63, pàg. 3765.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11770/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a revisió immediata, actualització i equiparació de la
indemnització compensatòria per residència (plus d’insularitat)
de tots els empleats públics de l’Estat i agents de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat destinats a les Illes Balears. DS
núm. 22, pàg. 1521-1522.

LÓPEZ I SORIA, ALEJANDRO (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Projectes de llei
RGE núm. 8711/20, del Decret Llei 8/2020, de 13 de maig,

de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 49,
pàg. 2726-2727 i 2735-2736.

RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3699-3701, 3706-3707, 3723-3725 i 3730-3731.
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Decrets llei
2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i

estimular el Parc Balear d’Innovació Tecnològica, Parc Bit. DS
núm. 21, pàg. 1440-1442.

8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries
per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de
les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada
per la COVID-19. DS núm. 31, pàg. 2103-2105 i 2119-2120.

Mocions
RGE núm. 14807/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a reconstrucció econòmica de les Illes Balears. DS núm. 50,
pàg. 2783-2784.

RGE núm. 15712/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a política comercial del Govern.
DS núm. 57, pàg. 3198-3199.

RGE núm. 16326/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió de les ajudes PDR i de la PAC. DS núm. 60,
pàg. 3393-3394.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11658/19, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió,
modernització i promoció d’àrees industrials a les Illes Balears.
DS núm. 20, pàg. 1357.

Compareixences
RGE núm. 7629/20, de la consellera d’Agricultura, Pesca

i Alimentació, per tal de celebrar una sessió informativa sobre
la situació de l’agricultura i la ramaderia de les Illes Balears en
la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-
19. DS núm. 29, pàg. 1992-1993.

MARÍ I MARÍ, MARÍA TANIA (Grup Parlamentari
Popular)

Projecte de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3666-3668, 3673 i 3683.

Interpel·lacions
RGE núm. 11579/19, relativa a política general del Govern

en relació amb el servei de transport aeri sanitari. DS núm. 19,
pàg. 1275-1276 i 1278.

RGE núm. 3631/20, relativa a política general del Govern
en matèria de fidelització dels professionals sanitaris. DS núm.
24, pàg. 1621-1622 i 1624-1625.

Mocions
RGE núm. 2625/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a servei de transport aeri sanitari. DS núm. 21, pàg. 1430-1431
i 1436.

RGE núm. 5181/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fidelització dels professionals. DS núm. 47, pàg. 2558-2559
i 2565-2566.

Preguntes
RGE núm. 1968/20, relativa a Atenció Primària de les Illes

Balears. DS núm. 19, pàg. 1263.

RGE núm. 2782/20, relativa a llistes d’espera als hospitals
de les Illes Balears. DS núm. 21, pàg. 1414.

RGE núm. 3450/20, relativa a fidelitzar el personal sanitari
de les Illes Balears. DS núm. 22, pàg. 1471.

RGE núm. 3709/20, relativa a polítiques actives d’igualtat
entre el personal de l’ib-salut. DS núm. 23, pàg. 1548.

RGE. núm. 9570/20, relativa a sistema de classificació per
colors a les residències de les Illes Balears. DS núm. 33, pàg.
2168.

RGE núm. 9659/20, relativa a retallades a l’àrea de salut.
DS núm. 40, pàg. 2361.

RGE núm. 10852/20, relativa a finançament de les
mascaretes als ciutadans de les Illes Balears. DS núm. 41, pàg.
2377.

RGE núm. 14188/20, relativa a mesures sanitàries i socials
de prevenció aprovades per evitar la propagació de la
COVID-19 a les Illes Balears. DS núm. 47, pàg. 2500.

RGE núm. 14714/20, relativa a segona onada de la COVID-
19. DS núm. 49, pàg. 2690.

RGE núm. 14879/20, relativa a reducció de les llistes
d’espera. DS núm. 50, pàg. 2762.

RGE núm. 15138/20, relativa a protecció del coronavirus a
les infermeres embarassades. DS núm. 51, pàg. 2845.

RGE núm. 15567/20, relativa a campanya de vacunació
contra la grip. DS núm. 53, pàg. 3001.

RGE núm. 15634/20, relativa a mesures del Reial Decret
Llei 29/2020. DS núm. 56, pàg. 3111.

RGE núm. 15943/20, relativa a efectivitat dels protocols
sanitaris aplicats per evitar contagis COVID-19 a les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 3178.

RGE núm. 16081/20, relativa a congestió dels llits de les
UCI dels centres hospitalaris de les Illes Balears. DS núm. 58,
pàg. 3238.

RGE núm. 16277/20, relativa a transparència en la gestió
sanitària. DS núm. 59, pàg. 3317.

RGE núm. 16381/20, relativa a programes de detecció de
càncer a les Illes Balears. DS núm. 60, pàg. 3373.

RGE núm. 17952/20, relativa a controls sanitaris que
s’estan efectuant a ports i aeroports per detectar possibles casos
de la COVID-19. DS núm. 63, pàg. 3775.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6844/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a blindatge de la sanitat pública. DS núm. 57,
pàg. 3206.

Compareixences
RGE núm. 13875/20, de la consellera de Salut i Consum,

per tal d’informar sobre la situació actual de la pandèmia de la
COVID-19 a les Illes Balears, així com sobre la gestió
efectuada en matèria de salut. DS núm. 48, pàg. 2646-2648 i
2663-2664.

MARÍ I RENNESSON, VIRGINIA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 1966/20, relativa a acords en relació amb la

pesca d’arrossegament a Eivissa i Formentera. DS núm. 19,
pàg. 1261.
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RGE núm. 2207/20, relativa a infeccions postoperatòries a
l’Hospital de Can Misses. DS núm. 20, pàg. 1341.

RGE núm. 2784/20, relativa a aigües jurisdiccionals
d’Algèria. DS núm. 21, pàg. 1415.

RGE núm. 3452/20, relativa a lluita contra la processionària
del pi. DS núm. 22, pàg. 1486.

RGE núm. 3711/20, relativa a declaracions de la ministra
d’Assumptes Exteriors en relació amb l’ampliació de les aigües
jurisdiccionals d’Algèria. DS núm. 23, pàg. 1550.

RGE núm. 4427/20, relativa a compensació als pescadors
de Mallorca i Menorca afectats per les bales de palla recollides
a les xarxes. DS núm. 24, pàg. 1610.

RGE núm. 9662/20, relativa a ajuda als pescadors d’arts
menors. DS núm. 34, pàg. 2251.

RGE núm. 9956/20, relativa a renous que genera la
instal·lació suplementària d’energia elèctrica de Formentera.
DS núm. 38, pàg. 2319.

RGE núm. 10851/20, relativa a taxa al sector de la
reparació d’embarcacions nàutiques. DS núm. 41, pàg. 2376.

RGE núm. 14187/20, relativa a decret de regulació de
residus sanitaris. DS núm. 47, pàg. 2498.

RGE núm. 14297/20, relativa a compliment de la legalitat
en el trasllat de residus sanitaris a la península. DS núm. 48,
pàg. 2595.

RGE núm. 14878/20, relativa a captura per part
d’embarcacions foranes. DS núm. 50, pàg. 2760.

RGE núm.15564/20, relativa a matança de cabres a l’illot
d’Es Vedrà. DS núm. 56, pàg. 3101.

RGE núm. 15632/20, relativa a plans de gestió pesquera.
DS núm. 56, pàg. 3105.

RGE núm. 16080/20, relativa a aplicació del Reglament de
la Unió Europea 2019/1022 en el 2021. DS núm. 58, pàg.
3232.

RGE núm. 16382/20, relativa a canvis en els fondeigs
d’embarcacions durant l’any 2020. DS núm. 60, pàg. 3367.

RGE núm. 17542/20, relativa a ajuda econòmica als
ciutadans i les ciutadanes d'Eivissa en relació amb Ca Na
Putxa. DS núm. 61, pàg. 3427.

RGE núm. 17956/20, relativa a ajustament de la flota
pesquera a la Mediterrània occidental. DS núm. 63, pàg. 3768.

MARÍ I TUR, JORDI (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3702-3704 i 3708.

Decrets llei
2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i

estimular el Parc Balear d’Innovació Tecnològica, Parc Bit. DS
núm. 21, pàg. 1447-1449.

Debat de política general
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3062-3063.

Mocions
RGE núm. 17482/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a espais naturals protegits. DS núm. 61, pàg. 3451-3452.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7698/19, dels grups parlamentaris Socialista i

MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. DS núm. 39, pàg. 2338 i 2344-2345.

RGE núm. 14183/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a utilització dels romanents per part de les entitats
locals i altres mesures de finançament local davant la crisi de
la COVID-19. DS núm. 50, pàg. 2800-2801.

MARTÍN I PERDIZ, ANTÒNIA (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3524-3526, 3535, 3543-3544, 3581-3582, 3588,
3678-3679 i 3685-3686.

Proposicions de llei
RGE núm. 8454/19, de modificació de l’article 51 de la Llei

de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del
defensor o de la defensora de la Ciutadania. Presa en
consideració, DS núm. 24, pàg. 1640.

Decrets llei
1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a

la millora de la qualitat a zones turístiques. Debat i votació, DS
núm. 19, pàg. 1286-1287 i 1297.

6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials
urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19, i de foment de la investigació sanitària. DS núm.
27, pàg. 1874-1875.

Mocions
RGE núm. 2625/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a servei de transport aeri sanitari. DS núm. 21, pàg. 1434.
RGE núm. 5181/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a fidelització dels professionals. DS núm. 47, pàg. 2560-2561.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7698/19, dels grups parlamentaris Socialista i

MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. DS núm. 39, pàg. 2339-2340.

RGE núm. 10281/19, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a addicció al
joc on line. DS núm. 22, pàg. 1511-1512 i 1519.

RGE núm. 1951/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a reconeixement de la insularitat. DS núm.
60, pàg. 3410-3411.

RGE núm. 6844/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a blindatge de la sanitat pública. DS núm. 57,
pàg. 3208-3209.

RGE núm. 8171/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a defensa dels consumidors davant
l’actuació de les companyies aèries respecte de les
cancel·lacions massives de vols a conseqüència de la declaració
de l’estat d’alarma. DS núm. 59, pàg. 3344-3345.

RGE núm. 9819/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de
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promoció econòmica, una eina útil per enfortir el petit comerç
i impulsar l’ocupació a les Illes Balears. DS núm. 44, pàg. 2440
i 2445.

RGE núm. 14183/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a utilització dels romanents per part de les entitats
locals i altres mesures de finançament local davant la crisi de
la COVID-19. DS núm. 50, pàg. 2801.

Compareixences
RGE núm. 5929/20, de la consellera de Salut i Consum, per

informar sobre les accions dutes a terme per la conselleria de
la qual és titular davant la crisi generada per la propagació de
la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1679-1680 i 1695-1696.

RGE núm. 5931/20, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per informar sobre la situació econòmica i
laboral derivada de la crisi sanitària per la propagació de la
COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1761-1763 i 1777-1778.

RGE núm. 6137/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre la situació dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2020, en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia
de la COVID-19. DS núm. 28, pàg. 1917-1918 i 1931-1932.

RGE núm. 10233/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
exteriors, per tal d’explicar el finançament de l’anomenat Pla
per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les
Illes Balears. DS núm. 43, pàg. 2416-2417 i 2430.

RGE núm. 13875/20, de la consellera de Salut i Consum,
per tal d’informar sobre la situació actual de la pandèmia de la
COVID-19 a les Illes Balears, així com sobre la gestió
efectuada en matèria de salut. DS núm. 48, pàg. 2648-2649 i
2664-2665.

RGE núm. 15545/20, 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 2021. DS núm. 55, pàg,
3079-3080 i 3092.

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

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3537-3538, 3545, 3563-3564, 3569-3570, 3701-
3702, 3707-3708, 3725-3726 i 3731-3732.

Proposicions de llei
RGE núm. 7486/19, de derogació de la Llei 2/2018, de 13

d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 23, pàg. 1579-1580 i
1587.

RGE núm. 8454/19, de modificació de l’article 51 de la Llei
de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del
defensor o de la defensora de la Ciutadania. Presa en
consideració, DS núm. 24, pàg. 1641.

RGE núm. 1999/20, de mesures urgents en matèria
d’habitatge. Presa en consideració, DS núm. 32, pàg. 2154-
2155 i 2162.

Decrets llei
1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a

la millora de la qualitat a zones turístiques. Debat i votació, DS
núm. 19, pàg. 1289-1290 i 1298.

7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures
urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de
l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. DS núm.
30, pàg. 2068.

13/2020, de 23 de novembre, pel qual s’estableixen mesures
urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió del servei
de transport públic regular de persones per carretera d’ús
general. DS núm. 61, pàg. 3466-3467.

Mocions
RGE núm. 10393/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb les
infraestructures educatives. DS núm. 19, pàg. 1315-1316.

RGE núm. 4692/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria universitària. DS núm.
48, pàg. 2619-2620.

RGE núm. 10401/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ràtios escolars als centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 47, pàg. 2572-2573.

RGE núm. 14807/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a reconstrucció econòmica de les Illes Balears. DS núm. 50,
pàg. 2786-2787.

RGE núm. 14959/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a política del Govern en relació amb l’habitatge
assequible i social. DS núm. 51, pàg. 2863.

RGE núm. 15712/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a política comercial del Govern.
DS núm. 57, pàg. 3199-3200.

RGE núm. 16009/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa de l’ordre constitucional. DS núm. 58, pàg.
3256-3257.

RGE núm. 16173/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a la normativa que permet l’avaluació, la
promoció i l’obtenció de titulacions sense límit d’assignatures
suspeses. DS núm. 59, pàg. 3336.

RGE núm. 16326/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió de les ajudes PDR i de la PAC. DS núm. 60,
pàg. 3395.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11658/19, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió,
modernització i promoció d’àrees industrials a les Illes Balears.
DS núm. 20, pàg. 1357-1358.

RGE núm. 9819/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de
promoció econòmica, una eina útil per enfortir el petit comerç
i impulsar l’ocupació a les Illes Balears. DS núm. 44, pàg.
2441-2442.

RGE núm. 10229/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a presentació i tramitació en el Parlament de les Illes
Balears del Pla per a la reactivació econòmica i social de les
Illes Balears. DS núm. 45, pàg. 2453.

RGE núm. 13729/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforç del
sistema educatiu. DS núm. 50, pàg. 2792.
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Compareixences
RGE núm. 5931/20, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, per informar sobre la situació econòmica i
laboral derivada de la crisi sanitària per la propagació de la
COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1765-1766 i 1779.

RGE núm. 6142/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per tal d’informar sobre la situació de l’actual curs
escolar davant la situació de crisi generada per la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1795-1796 i 1809-1810.

RGE núm. 7629/20, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per tal de celebrar una sessió informativa sobre
la situació de l’agricultura i la ramaderia de les Illes Balears en
la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-
19. DS núm. 29, pàg. 1995-1997 i 2007-2008.

RGE núm. 8214/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per informar sobre el procés de desescalada als
centres educatius de les Illes Balears. DS núm. 30, pàg. 2041-
2042 i 2055.

RGE núm. 8772/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per exposar la política universitària envers la
COVID-19. DS núm. 33, pàg. 2222-2223 i 2234.

RGE núm. 10233/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
exteriors, per tal d’explicar el finançament de l’anomenat Pla
per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les
Illes Balears. DS núm. 43, pàg. 2419-2420 i 2431-2432.

RGE núm. 13647/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per tal d’informar sobre les previsions de cara a
l’inici del pròxim curs 2020-21 dins la pandèmia de la COVID-
19. DS núm. 46, pàg. 2471-2472 i 2484-2485.

Sol·licitud d’empara
En relació amb el debat sobre el Decret Llei 7/2020, de 8 de

maig, pel qual s’estableixen mesures urgents en l’àmbit de
l’educació per fer front als efectes de l’emergència sanitària
ocasionada per la COVID-19. DS núm. 30, pàg. 2074.

MASCARÓ I BOSCH, Joan (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3659-3660 i 3665-3666.

MAYOR I ABAD, Cristina (Grup Parlamentari Unidas
Podemos)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3656-3657 i 3664-3665.

Proposicions de llei
RGE núm. 4574/19, de suport a la conciliació de la vida

familiar, laboral i personal de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 20, pàg. 1381 i 1389.

Decrets llei
9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del

territori de les Illes Balears. DS núm. 33, pàg. 2185-2186 i
2202-2203.

10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears. DS núm. 35, pàg. 2274-2276 i
2285.

12/2020, de 28 d’agost, pel qual es modifica el règim
transitori per a la percepció de determinades prestacions
establertes en el Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears; es
modifica el Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; i es
modifiquen les exigències de personal a les residències de
persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 48, pàg. 2631-2632.

Debat de política general
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3055-3056.

Mocions
RGE núm. 10252/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a connectivitat aèria i marítima. DS núm. 19, pàg. 1305-1306.
RGE núm. 4201/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general duta a terme pel que fa als mecanismes de
control dels menors en els centres de menors gestionats pel
Govern. DS núm. 24, pàg. 1628-1629.

RGE núm. 14429/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’exclusió
social i la pobresa infantil. DS núm. 49, pàg. 2710-2711.

RGE núm. 17654/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla per evitar l’increment de la immigració il·legal.
DS núm. 63, pàg. 3796-3797.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1899/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a auditoria a l’IMAS. DS núm. 57, pàg. 3215.

Compareixences
RGE núm. 178/20, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, per tal d’informar sobre la responsabilitat que pugui
correspondre al Govern de les Illes Balears en relació amb
l’anomenat cas Corea. DS núm. 56, pàg. 3142-3144 i 3158.

Creació de comissions no permanents d’investigació
RGE núm. 1952/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, de

proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació per aclarir els fets ocorreguts i depurar
responsabilitats en relació amb totes les conductes inapropiades
que afecten els menors, ja que els menors requereixen especial
protecció i són els més vulnerables socialment. DS núm. 21,
pàg. 1452-1453.

RGE núm. 1953/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, de proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació sobre els menors tutelats que han estat víctimes
d’agressions sexuals a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. DS núm. 21, pàg. 1462.
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MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears)

Projectes de llei
RGE núm. 8711/20, del Decret Llei 8/2020, de 13 de maig,

de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 49,
pàg. 2718-2720 i 2732-2733.

RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021.DS
núm. 58, pàg. 3273-3274, 3280 i 3295. DS núm. 62, pàg. 3474-
3476, 3492-3493, 3508-3509, 3533-3534, 3543, 3697-3698 i
3705-3706.

Proposicions de llei
RGE núm. 8454/19, de modificació de l’article 51 de la Llei

de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del
defensor o de la defensora de la Ciutadania. Presa en
consideració, DS núm. 24, pàg. 1642.

RGE núm. 1999/20, de mesures urgents en matèria
d’habitatge. Presa en consideració, DS núm. 32, pàg. 2151-
2152 i 2160-2161.

Decrets llei
1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a

la millora de la qualitat a zones turístiques. Debat i votació, DS
núm. 19, pàg. 1290-1292.

2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i
estimular el Parc Balear d’Innovació Tecnològica, Parc Bit. DS
núm. 21, pàg. 1445-1446.

8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries
per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de
les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada
per la COVID-19. DS núm. 31, pàg. 2107-2109 i 2120-2121.

9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del
territori de les Illes Balears. DS núm. 33, pàg. 2200-2202 i
2209-2210.

11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19. DS núm. 42, pàg. 2405-2407.

12/2020, de 28 d’agost, pel qual es modifica el règim
transitori per a la percepció de determinades prestacions
establertes en el Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears; es
modifica el Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; i es
modifiquen les exigències de personal a les residències de
persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 48, pàg. 2637.

13/2020, de 23 de novembre, pel qual s’estableixen mesures
urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió del servei
de transport públic regular de persones per carretera d’ús
general. DS núm. 61, pàg. 3467-3468.

14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en
determinats sectors d’activitat administrativa. DS núm. 63, pàg.
3810-3811.

Interpel·lacions
RGE núm. 14863/20, relativa a política general del Govern

en relació amb el comerç. DS núm. 53, pàg. 3015-3017 i 3018-
3019.

Mocions
RGE núm. 11553/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria d’oposicions
i accés a la funció pública. DS núm. 19, pàg. 1321.

RGE núm. 3594/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
l’autogovern de les Illes Balears. DS núm. 23, pàg. 1571-1572.

RGE núm. 14807/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a reconstrucció econòmica de les Illes Balears. DS núm. 50,
pàg. 2788-2789.

RGE núm. 14959/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a política del Govern en relació amb l’habitatge
assequible i social. DS núm. 51, pàg. 2866-2867.

RGE núm. 15712/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a política comercial del Govern.
DS núm. 57, pàg. 3196-3197 i 3203-3204.

RGE núm. 16009/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa de l’ordre constitucional. DS núm. 58, pàg.
3253-3254.

Preguntes
RGE núm. 1964/20, relativa a revisió de l’autorització

atorgada per a una planta de formigó a Son Güells. DS núm.
19, pàg. 1258.

RGE núm. 3445/20, relativa a infraestructures educatives a
Son Ferriol. DS núm. 22, pàg. 1473.

RGE núm. 3702/20, relativa a adopció de mesures urgents
davant la situació del petit i mitjà comerç. DS núm. 23, pàg.
1539.

RGE núm. 4425/20, relativa a adopció de mesures davant
la davallada de reserves turístiques. DS núm. 24, pàg. 1615.

RGE núm. 7589/20, relativa a previsió del Govern de les
Illes Balears d’impulsar una línia d’ajudes a fons perdut per a
autònoms. DS núm. 26, pàg. 1748.

RGE núm. 8224/20, relativa a impuls d’una regulació que
permeti el canvi d’ús dels hotels obsolets. DS núm. 28, pàg.
1902.

RGE núm. 8696/20, relativa a accions del Govern davant la
discriminació de Balears en el repartiment del fons de rescat
autonòmic. DS núm. 30, pàg. 2024.

RGE núm. 9035/20, relativa a reclamació al Govern de
l’Estat en relació amb el transport de mercaderies a les Balears.
DS núm. 32, pàg. 2140.

RGE núm. 9948/20, relativa a valoració de l’inici de la
temporada turística. DS núm. 38, pàg. 2329.

RGE núm. 14287/20, relativa a proliferació de serps a
Eivissa. DS núm. 48, pàg. 2605.

RGE núm. 14865/20, relativa a adopció de mesures
extraordinàries en relació amb el comerç. DS núm. 50, pàg.
2768.

RGE núm. 15558/20, relativa a manteniment d’un sistema
de finançament sense modulacions. DS núm. 53, pàg. 3010.

RGE núm. 15930/20, relativa a canvis normatius immediats
per agilitar els 2.500 milions d’euros que, segons els
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constructors, estan aturats per la lentitud administrativa. DS
núm. 57, pàg. 3183.

RGE núm. 16269/20, relativa a gestions del Govern per
rebre les competències de l’Estat pendents de transferència. DS
núm. 59, pàg. 3322.

RGE núm. 17529/20, relativa a augment del tipus d’IVA a
les empreses de servei. DS núm. 61, pàg. 3440.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7698/19, dels grups parlamentaris Socialista i

MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. DS núm. 39, pàg. 2343-2344.

RGE núm. 1887/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a agilitació de les ajudes promeses pel Govern de l’Estat per
pal·liar els efectes de la tempesta Glòria. DS núm. 20, pàg.
1374.

RGE núm. 8171/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a defensa dels consumidors davant
l’actuació de les companyies aèries respecte de les
cancel·lacions massives de vols a conseqüència de la declaració
de l’estat d’alarma. DS núm. 59, pàg. 3341-3342 i 3347.

RGE núm. 9819/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de
promoció econòmica, una eina útil per enfortir el petit comerç
i impulsar l’ocupació a les Illes Balears. DS núm. 44, pàg.
2444-2445.

RGE núm. 14183/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a utilització dels romanents per part de les entitats
locals i altres mesures de finançament local davant la crisi de
la COVID-19. DS núm. 50, pàg. 2804-2805.

RGE núm. 14739/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a l’ocupació il·legal d’habitatges, garantia del
dret de la propietat, la seguretat de les persones, béns i reforç
de la convivència social a Balears i al conjunt d’Espanya. DS
núm. 60, pàg. 3404.

Compareixences
RGE núm. 5931/20, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, per informar sobre la situació econòmica i
laboral derivada de la crisi sanitària per la propagació de la
COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1767-1769 i 1780-1781.

RGE núm. 6137/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre la situació dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2020, en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia
de la COVID-19. DS núm. 28, pàg. 1924-1925 i 1934-1935.

RGE núm. 7628/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per tal de celebrar una sessió informativa sobre la situació de
la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i Pitiüses en
la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-
19 i la seva posterior reactivació. DS núm. 29, pàg. 1973-1974.

RGE núm. 12907/20, de la presidenta del Govern de les
Illes Balears, per tal d’informar sobre la situació actual de la
pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears i les
conseqüències sanitàries i econòmiques d’aquesta. DS núm. 47,
pàg. 2538-2539 i 2552.

RGE núm. 15545/20, 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 2021. DS núm. 55, pàg,
3084-3086 i 3094-3095.

Ratificació o manteniment de proposicions de llei davant el
Congrés dels Diputats

Ratificació/manteniment de diverses proposicions de llei a
defensar davant el Congrés dels Diputats (RGE núm. 8426/15,
RGE núm. 4500/17, RGE núm. 14160/17, RGE núm. 2953/18,
RGE núm. 4406/18 i RGE núm. 6612/18). DS núm. 24, pàg.
1645.

MÉNDEZ I BAIGES, JESÚS (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Projectes de llei
RGE núm. 8711/20, del Decret Llei 8/2020, de 13 de maig,

de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 49,
pàg. 2716-2718 i 2731-2732.

RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3696-3697, 3721-3723 i 3730.

Mocions
RGE núm. 2625/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a servei de transport aeri sanitari. DS núm. 21, pàg. 1431-1432.
RGE núm. 4692/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria universitària. DS núm.
48, pàg. 2620-2621.

RGE núm. 15712/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a política comercial del Govern.
DS núm. 57, pàg. 3201-3202.

RGE núm. 16326/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió de les ajudes PDR i de la PAC. DS núm. 60,
pàg. 3394-3395.

Preguntes
RGE núm. 1955/20, relativa a compliment efectiu dels

terminis en la transició energètica a renovables. DS núm. 19,
pàg. 1254.

RGE núm. 3444/20, relativa a restriccions pesqueres en el
canal de Menorca. DS núm. 22, pàg. 1472.

RGE núm. 3706/20, relativa a potabilitat de l’aigua de
Menorca. DS núm. 23, pàg. 1541.

RGE núm. 8784/20, relativa a mesures de suport al turisme
a Menorca. DS núm. 31, pàg. 2080.

RGE núm. 10860/20, relativa al sector d’artesania i les
mesures adoptades amb motiu de la COVID-19. DS núm. 41,
pàg. 2370.

RGE núm. 15555/20, relativa a propostes per minimitzar
l’impacte econòmic i social a l’àmbit de l’oci i la cultura. DS
núm. 53, pàg. 2993.

RGE núm. 16188/20, relativa a cessament del cap de servei
de la UCI de l’Hospital Mateu Orfila. DS núm. 58, pàg. 3225.

Compareixences
RGE núm. 7629/20, de la consellera d’Agricultura, Pesca

i Alimentació, per tal de celebrar una sessió informativa sobre
la situació de l’agricultura i la ramaderia de les Illes Balears en
la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-
19. DS núm. 29, pàg. 1994-1995.
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PÉREZ-RIBAS I GUERRERO,  MARC (Grup
Parlamentari Ciudadanos)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3536-3537, 3544-3545, 3741-3742 i 3750-3751.

Proposicions de llei
RGE núm. 8454/19, de modificació de l’article 51 de la Llei

de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del
defensor o de la defensora de la Ciutadania. Presa en
consideració, DS núm. 24, pàg. 1641.

RGE núm. 1999/20, de mesures urgents en matèria
d’habitatge. Presa en consideració, DS núm. 32, pàg. 2149-
2150 i 2160.

Decrets llei
1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a

la millora de la qualitat a zones turístiques. Debat i votació, DS
núm. 19, pàg. 1287-1289 i 1297-1298.

2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i
estimular el Parc Balear d’Innovació Tecnològica, Parc Bit. DS
núm. 21, pàg. 1442-1443.

8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries
per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de
les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada
per la COVID-19. DS núm. 31, pàg. 2125-2127.

9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del
territori de les Illes Balears. DS núm. 33, pàg. 2195-2197 i
2208.

13/2020, de 23 de novembre, pel qual s’estableixen mesures
urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió del servei
de transport públic regular de persones per carretera d’ús
general. DS núm. 61, pàg. 3465-3466.

14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en
determinats sectors d’activitat administrativa. DS núm. 63, pàg.
3808-3809.

Debat de política general
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3034-3035 i 3056-3057.

Interpel·lacions
RGE núm. 14206/20, relativa a política del Govern en

relació amb l’habitatge assequible i social; adopció de mesures
i actuacions imminents. DS núm. 49, pàg. 2702-2704 i 2706.

Mocions
RGE núm. 10252/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a connectivitat aèria i marítima. DS núm. 19, pàg. 1306-1307.
RGE núm. 3235/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a full de ruta del Govern de les
Illes Balears davant el nou govern d’Espanya. DS núm. 22, pàg.
1502-1503.

RGE núm. 5284/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment dels acords parlamentaris en relació amb les
ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta Glòria i
coordinació amb altres administracions per canalitzar aquestes
ajudes. DS núm. 56, pàg. 3133-3134.

RGE núm. 14807/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a reconstrucció econòmica de les Illes Balears. DS núm. 50,
pàg. 2785-2786.

RGE núm. 14959/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a política del Govern en relació amb l’habitatge
assequible i social. DS núm. 51, pàg. 2861-2862, 2868.

RGE núm. 16009/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa de l’ordre constitucional. DS núm. 58, pàg.
3256-3257.

Preguntes
RGE núm. 1956/20, relativa a nova taxa aèria. DS núm. 19,

pàg. 1273.
RGE núm. 2193/20, relativa a mitjans que implementarà el

Govern per aplicar el Decret llei contra el turisme d’excessos
per a la millora de la qualitat a zones turístiques. DS núm. 20,
pàg. 1343.

RGE núm. 2772/20, relativa a grans reptes de l’acord de
governabilitat, habitatge, mobilitat i sostenibilitat i transició
ecològica. DS núm. 21, pàg. 1422.

RGE núm. 4257/20, relativa a Decret llei de mesures
urgents en matèria d’habitatge i l’emergència habitacional. DS
núm. 23, pàg. 1556.

RGE núm. 4422/20, relativa a taxa aèria. DS núm. 24, pàg.
1612.

RGE núm. 6968/20, relativa a recuperació de l’activitat
turística. DS núm. 25, pàg. 1664.

RGE núm. 7591/20, relativa a mesures per alleujar la
càrrega impositiva. DS núm. 26, pàg. 1751.

RGE núm. 8102/20, relativa a gestió de l’adquisició de
mascaretes defectuoses destinades a ús de personal sanitari. DS
núm. 27, pàg. 1831.

RGE núm. 8222/20, relativa a finançament de l’habitatge
social. DS núm. 28, pàg. 1901.

RGE núm. 8420/20, relativa a reobertura dels establiments
comercials i hostalers. DS núm. 29, pàg. 1955.

RGE núm. 8564/20, relativa a model turístic per a les Illes
Balears. DS núm. 30, pàg. 2023.

RGE núm. 9034/20, relativa a comptar amb les
recomanacions d’experts. DS núm. 32, pàg. 2142.

RGE núm. 9430/20, relativa a mesures que està adoptant
l’AETIB davant el repte de la prova pilot. DS núm. 33, pàg.
2172.

RGE núm. 9667/20, relativa a participació dels sectors
afectats en la tramitació del Projecte de llei de mesures urgents
d’impuls a l’activitat econòmica. DS núm. 34, pàg. 2261.

RGE núm. 9942/20, relativa a valoració de l’activitat
econòmica després de l’estat d’alarma a les àrees de turisme i
treball a Balears. DS núm. 38, pàg. 2314.

RGE núm.10861/20, relativa a increment del 15% de
l’edificabilitat als establiments turístics. DS núm. 41, pàg.
2388.

RGE núm. 14184/20, relativa a col·laboració
publicoprivada en matèria de turisme en les circumstàncies
actuals. DS núm. 47, pàg. 2511.

RGE núm. 14286/20, relativa a mesures per pal·liar la
dramàtica situació que hauran d’afrontar molts d’autònoms i
empreses aquesta temporada baixa. DS núm. 48, pàg. 2607.

RGE núm. 14703/20, relativa a instruments de reactivació
del sector turístic provinents de la Unió Europea. DS núm. 49,
pàg. 2694.
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RGE núm. 14872/20, relativa a mesures previstes per
alleujar la pressió fiscal davant la dramàtica situació econòmica
derivada de la pandèmia. DS núm. 50, pàg. 2772.

RGE núm. 15109/20, relativa a mesures del Govern de
foment i suport a l’emprenedoria en innovació. DS núm. 51,
pàg. 2849.

RGE núm. 15575/20, relativa a mesures d’impuls d’activitat
de la cadena de valor de la indústria turística. DS núm. 53, pàg.
3012.

RGE núm. 15626/20, relativa a càlcul de mòduls de
l’impost de turisme sostenible de la present temporada 2020.
DS núm. 56, pàg. 3116.

RGE núm. 15929/20, relativa a mesures de millora de
l’eficàcia en la gestió del Govern. DS núm. 57, pàg. 3187.

RGE núm. 16072/20, relativa a tests PCR en origen per
accedir a les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 3240.

RGE núm. 16266/20, relativa a mesures específiques per a
l’impuls de l’activitat al petit comerç i a la restauració. DS
núm. 59, pàg. 3319.

RGE núm. 16375/20, relativa a mesures d’impuls del
Govern per a la connectivitat aèria a l’any 2021. DS núm. 60,
pàg. 3376.

RGE núm. 17532/20, relativa a la retenció de talent jove a
les Illes Balears. DS núm. 61, pàg. 3435.

RGE núm. 17895/20, relativa a reptes davant la reactivació
de l’activitat turística. DS núm. 63, pàg. 3777.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11658/19, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió,
modernització i promoció d’àrees industrials a les Illes Balears.
DS núm. 20, pàg. 1360-1361.

RGE núm. 3478/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a rebuig a
l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan. DS núm. 39, pàg.
2348-2349.

RGE núm. 8171/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a defensa dels consumidors davant
l’actuació de les companyies aèries respecte de les
cancel·lacions massives de vols a conseqüència de la declaració
de l’estat d’alarma. DS núm. 59, pàg. 3342.

RGE núm. 9819/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de
promoció econòmica, una eina útil per enfortir el petit comerç
i impulsar l’ocupació a les Illes Balears. DS núm. 44, pàg.
2443.

RGE núm. 14739/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a l’ocupació il·legal d’habitatges, garantia del
dret de la propietat, la seguretat de les persones, béns i reforç
de la convivència social a Balears i al conjunt d’Espanya. DS
núm. 60, pàg. 3400-3401.

Compareixences
RGE núm. 5931/20, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, per informar sobre la situació econòmica i
laboral derivada de la crisi sanitària per la propagació de la
COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1763-1765 i 1778-1779.

RGE núm. 7628/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per tal de celebrar una sessió informativa sobre la situació de
la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i Pitiüses en
la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-

19 i la seva posterior reactivació. DS núm. 29, pàg. 1968-1969
i 1980-1981.

RGE núm. 12907/20, de la presidenta del Govern de les
Illes Balears, per tal d’informar sobre la situació actual de la
pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears i les
conseqüències sanitàries i econòmiques d’aquesta. DS núm. 47,
pàg. 2533-2534 i 2549-2550.

Ratificació manteniment de proposicions de llei davant el
Congrés dels Diputats

Ratificació/manteniment de diverses proposicions de llei a
defensar davant el Congrés dels Diputats (RGE núm. 8426/15,
RGE núm. 4500/17, RGE núm. 14160/17, RGE núm. 2953/18,
RGE núm. 4406/18 i RGE núm. 6612/18). DS núm. 24, pàg.
1645.

PONS I FULLANA, MARÍA ASUNCIÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3714-3715, 3719 i 3728-3729.

Interpel·lacions
RGE núm. 15325/20, relativa a política general del Govern

en matèria de gestió de les ajudes PDR i de la PAC. DS núm.
58, pàg. 3248-3249 i 3251.

Mocions
RGE núm. 10252/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a connectivitat aèria i marítima. DS núm. 19, pàg. 1301-1302.
RGE núm. 16326/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a gestió de les ajudes PDR i de la PAC. DS núm. 60,
pàg. 3391-3392 i 3398.

Preguntes
RGE núm. 1970/20, relativa a revisió de les dietes per als

malalts que han de rebre atenció sanitària fora de la seva illa de
residència. DS núm. 19, pàg. 1266.

RGE núm. 2785/20, relativa a suport a les organitzacions
professionals agràries de les Illes Balears. DS núm. 21, pàg.
1405.

RGE núm. 3454/20, relativa a mapa escolar de formació
professional de Menorca. DS núm. 22, pàg. 1482.

RGE núm. 10849/20, relativa al Centre integral de formació
professional d’hoteleria i turisme a Ciutadella. DS núm. 41,
pàg. 2373.

RGE núm. 14189/20, relativa a segon cable de connexió
entre Mallorca i Menorca. DS núm. 47, pàg. 2501.

RGE núm. 14819/20, relativa a sol·licitud d’ajudes per al
turisme. DS núm. 49, pàg. 2688.

RGE núm. 14875/20, relativa a partides econòmiques
específiques per a Menorca Reserva de la Biosfera. DS núm.
50, pàg. 2758.

RGE núm. 15133/20, relativa a política sanitària del Govern
respecte dels centres d’oci infantil de les Illes Balears. DS núm.
51, pàg. 2840.

RGE núm. 15637/20, relativa a reincorporació dels
professors de secundària de Menorca, sense els resultats de la
PCR. DS núm. 56, pàg. 3108.
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RGE núm. 16279/20, relativa a cessament del cap de la UCI
de l’Hospital Mateu Orfila. DS núm. 59, pàg. 3309.

RGE núm. 17543/20, relativa a dedicació de l'Hospital
Verge del Toro a usos sociosanitaris. DS núm. 61, pàg. 3426.

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

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3559-3560, 3568-3569, 3580-3581, 3589, 3654-
3655, 3664, 3677-3678 i 3684-3685.

Proposicions de llei
RGE núm. 4574/19, de suport a la conciliació de la vida

familiar, laboral i personal de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 20, pàg. 1392-1393.

RGE núm. 7486/19, de derogació de la Llei 2/2018, de 13
d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 23, pàg. 1580-1582 i
1587-1588.

RGE núm. 17480/20, de reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears. Procediment directe i en lectura
única, i debat i votació, DS núm. 63, pàg. 3817.

Decrets llei
7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures

urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de
l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. DS núm.
30, pàg. 2070-2071 i 2075.

10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears. DS núm. 35, pàg. 2279-2281 i
2286.

Debat de política general
Debat de política general del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 52, pàg. 2959-2963 i 2967-2968.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3042-3043.

Mocions
RGE núm. 10393/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb les
infraestructures educatives. DS núm. 19, pàg. 1311-1312.

RGE núm. 2625/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a servei de transport aeri sanitari. DS núm. 21, pàg. 1432.

RGE núm. 4201/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general duta a terme pel que fa als mecanismes de
control dels menors en els centres de menors gestionats pel
Govern. DS núm. 24, pàg. 1632-1633.

RGE núm. 10401/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ràtios escolars als centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 47, pàg. 2574-2575.

RGE núm. 14429/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’exclusió
social i la pobresa infantil. DS núm. 49, pàg. 2713-2714.

RGE núm. 16173/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a la normativa que permet l’avaluació, la
promoció i l’obtenció de titulacions sense límit d’assignatures
suspeses. DS núm. 59, pàg. 3337-3338.

RGE núm. 17654/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla per evitar l’increment de la immigració il·legal.
DS núm. 63, pàg. 3797.

Preguntes
RGE núm. 2194/20, relativa a valoració del sistema de

contractació del personal sanitari per part de l’ib-salut. DS
núm. 20, pàg. 1331.

RGE núm. 2793/20, relativa a valoració del desviament de
reserves turístiques a hotels no afectats pel decret llei contra el
turisme d’excessos. DS núm. 21, pàg. 1411.

RGE núm. 4436/20, relativa a grau de tranquil·litat en
relació amb la COVID-19. DS núm. 24, pàg. 1600.

RGE núm. 6963/20, relativa a valoració del Govern sobre
els actuals casos positius de coronavirus a Balears. DS núm. 25,
pàg. 1668.

RGE núm. 8107/20, relativa a poder de decisió que té el
Govern en relació amb l’execució del Pla cap a una nova
normalitat. DS núm. 27, pàg. 1830.

RGE núm. 8425/20, relativa a situació del transport aeri.
DS núm. 29, pàg. 1952.

RGE núm. 8792/20, relativa a gestió per part del Govern de
la crisi provocada per la COVID-19. DS núm. 31, pàg. 2090.

RGE núm. 9441/20, relativa a garanties sanitàries del pla
pilot en matèria turística. DS núm. 33, pàg. 2176.

RGE núm. 9671/20, relativa a reobertura de les unitats
bàsiques de salut. DS núm. 34, pàg. 2259.

RGE núm. 9951/20, relativa a prolongació dels ERTO. DS
núm. 38, pàg. 2310.

RGE núm. 10864/20, relativa a espais suficients als centres
educatius de Balears per complir amb les mesures de seguretat
sanitària. DS núm. 41, pàg. 2386.

RGE núm. 14199/20, relativa a valoració del Govern sobre
l’aixecament de restriccions sobre viatges. DS núm. 47, pàg.
2517.

RGE núm. 14288/20, relativa a sancions imposades en les
zones confinades del Govern de les Illes Balears. DS núm. 48,
pàg. 2603.

RGE núm. 14682/20, relativa a anàlisi de la incidència de
la COVID-19 a les residències de les Illes Balears. DS núm. 49,
pàg. 2698.

RGE núm. 14864/20, relativa a informe INUNBAL Llevant
Mallorca 2018. DS núm. 50, pàg. 2767.

RGE núm. 15107/20, relativa a impuls als mitjans de
comunicació públics i privats de les Illes Balears. DS núm. 51,
pàg. 2853.

RGE núm. 15557/20, relativa a percentatge de participació
del Govern de l’Estat al finançament de la Llei de promoció de
l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de
dependència a l’any 2019. DS núm. 53, pàg. 3007.

RGE núm. 15629/20, relativa a reclamació de drets dels
docents interins. DS núm. 56, pàg. 3121.

RGE núm. 15931/20, relativa a valoració de la resposta de
Fernando Simón sobre infermeres infeccioses i malalties
infeccioses. DS núm. 57, pàg. 3182.

RGE núm. 16073/20, relativa a inici de les proves per
detectar la COVID-19 als ports i aeroports de les Illes Balears.
DS núm. 58, pàg. 3244.

RGE núm. 16270/20, relativa a mesures davant l’increment
de casos de la COVID-19 a l’ensenyament secundari. DS núm.
59, pàg. 3320.
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RGE núm. 16377/20, relativa a posicionament del Govern
balear davant l’escola pública i la concertada. DS núm. 60, pàg.
3380.

RGE núm. 17530/20, relativa a la previsió d’ús de l’edifici
del Govern ubicat al Parc Bit que està abandonat. DS núm. 61,
pàg. 3437.

RGE núm. 17896/20, relativa a data de sortida de Mallorca
del nivell 4. DS núm. 63, pàg. 3780.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10281/19, dels grups parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a addicció al
joc on line. DS núm. 22, pàg. 1517-1518.

RGE núm. 1899/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a auditoria a l’IMAS. DS núm. 57, pàg. 3216.

RGE núm. 1951/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a reconeixement de la insularitat. DS núm.
60, pàg. 3414-3415.

RGE núm. 3478/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a rebuig a
l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan. DS núm. 39, pàg.
2351-2352.

RGE núm. 6844/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a blindatge de la sanitat pública. DS núm. 57,
pàg. 3210-3211.

RGE núm. 13729/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforç del
sistema educatiu. DS núm. 50, pàg. 2796-2797.

RGE núm. 14413/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a accions
contra l’aporofòbia. DS núm. 51, pàg. 2877-2878.

Compareixences
RGE núm. 178/20, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, per tal d’informar sobre la responsabilitat que pugui
correspondre al Govern de les Illes Balears en relació amb
l’anomenat cas Corea. DS núm. 56, pàg. 3149-3150 i 3161.

RGE núm. 5929/20, de la consellera de Salut i Consum, per
informar sobre les accions dutes a terme per la conselleria de
la qual és titular davant la crisi generada per la propagació de
la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1685-1687 i 1699-1700.

RGE núm. 5930/20, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre les accions dutes a terme per la
conselleria de la qual és titular davant la crisi generada per la
propagació de la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1719-1720 i
1731.

RGE núm. 6142/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per tal d’informar sobre la situació de l’actual curs
escolar davant la situació de crisi generada per la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1798-1800 i 1811-1812.

RGE núm. 6977/20, de la presidenta del Govern, per retre
compte dels efectes de la situació econòmica provocada per la
pandèmia del coronavirus i les mesures que pensa adoptar per
pal·liar la situació. DS núm. 27, pàg. 1848-1850 i 1861-1862.

RGE núm. 7629/20, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per tal de celebrar una sessió informativa sobre
la situació de l’agricultura i la ramaderia de les Illes Balears en
la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-
19. DS núm. 29, pàg. 1999-2001 i 2009.

RGE núm. 8214/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per informar sobre el procés de desescalada als

centres educatius de les Illes Balears. DS núm. 30, pàg. 2043-
2046 i 2056-2057.

RGE núm. 8772/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per exposar la política universitària envers la
COVID-19. DS núm. 33, pàg. 22254-2225 i 2235-2236.

RGE núm. 10233/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
exteriors, per tal d’explicar el finançament de l’anomenat Pla
per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les
Illes Balears. DS núm. 43, pàg. 2422-2423 i 2433-2434.

RGE núm. 13647/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per tal d’informar sobre les previsions de cara a
l’inici del pròxim curs 2020-21 dins la pandèmia de la COVID-
19. DS núm. 46, pàg. 2474-2475 i 2486.

RGE núm. 13875/20, de la consellera de Salut i Consum,
per tal d’informar sobre la situació actual de la pandèmia de la
COVID-19 a les Illes Balears, així com sobre la gestió
efectuada en matèria de salut. DS núm. 48, pàg. 2655-2657 i
2668.

Creació de comissions no permanent d’investigació
RGE núm. 1952/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, de

proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació per aclarir els fets ocorreguts i depurar
responsabilitats en relació amb totes les conductes inapropiades
que afecten els menors, ja que els menors requereixen especial
protecció i són els més vulnerables socialment. DS núm. 21,
pàg. 1455-1456.

RGE núm. 1953/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, de proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació sobre els menors tutelats que han estat víctimes
d’agressions sexuals a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. DS núm. 21, pàg. 1465-1466.

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

Projectes de llei
RGE núm. 8711/20, del Decret Llei 8/2020, de 13 de maig,

de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 49,
pàg. 2720-2722 i 2733-2734.

Proposicions de llei
RGE núm. 4574/19, de suport a la conciliació de la vida

familiar, laboral i personal de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 20, pàg. 1376-1378 i 1387-1388.

Decrets llei
10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter

econòmic de les Illes Balears. DS núm. 35, pàg. 2288-2290.
11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim

sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19. DS núm. 42, pàg. 2404-2405.

14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en
determinats sectors d’activitat administrativa. DS núm. 63, pàg.
3805-3806.
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Debat de política general
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3039-3041 i 3058-3059.

Interpel·lacions
RGE núm. 14650/20, relativa a política del Govern de les

Illes Balears sobre mesures per a la reactivació del sector de
comerç. DS núm. 61, pàg. 3445-3446 i 3448-3449.

Mocions
RGE núm. 2625/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a servei de transport aeri sanitari. DS núm. 21, pàg. 1435.
RGE núm. 3594/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

l’autogovern de les Illes Balears. DS núm. 23, pàg. 1570-1571.
RGE núm. 4201/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general duta a terme pel que fa als mecanismes de
control dels menors en els centres de menors gestionats pel
Govern. DS núm. 24, pàg. 1631-1632.

RGE núm. 5181/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fidelització dels professionals. DS núm. 47, pàg. 2563-2564.

RGE núm. 14807/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a reconstrucció econòmica de les Illes Balears. DS núm. 50,
pàg. 2787-2788.

RGE núm. 16009/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa de l’ordre constitucional. DS núm. 58, pàg.
3257-3259.

RGE núm. 16326/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió de les ajudes PDR i de la PAC. DS núm. 60,
pàg. 3392-3393.

Preguntes
RGE núm. 1957/20, relativa a actuació de l’Oficina Balear

de la Infància i l’Adolescència. DS núm. 19, pàg. 1255.
RGE núm. 2792/20, relativa a decret d’excessos. DS núm.

21, pàg. 1409.
RGE núm. 3439/20, relativa a abusos sexuals soferts a Es

Pinaret i Es Fusteret. DS núm. 22, pàg. 1477.
RGE núm. 4421/20, relativa a moratòria en la reserva de

creuers. DS núm. 24, pàg. 1603.
RGE núm. 9656/20, relativa a criteris de la contractació

dels artistes. DS núm. 34, pàg. 2243.
RGE núm. 10858/20, relativa a xifres de la COVID-19. DS

núm. 41, pàg. 2369.
RGE núm. 14179/20, relativa a mesures de prevenció de

contagis de la COVID-19 a l’inici del curs escolar. DS núm.
47, pàg. 2496.

RGE núm. 14706/20, relativa a compensació a empresaris
i treballadors. DS núm. 49, pàg. 2685.

RGE núm. 15084/20, relativa a curs universitari sobre
memòria democràtica. DS núm. 51, pàg. 2835.

RGE núm. 15783/20, relativa a protocol de realització de
proves PCR a pacients ingressats a l’Hospital Son Espases. DS
núm. 56, pàg. 3103.

RGE núm. 16077/20, relativa a impacte a les famílies dels
pressuposts generals per al 2021. DS núm. 58, pàg. 3230.

RGE núm. 16388/20, relativa a visites restringides a usuaris
de residències de la tercera edat. DS núm. 60, pàg. 3365.

RGE núm. 17942/20, relativa a mà d’obra temporal a les
explotacions agràries. DS núm. 63, pàg. 3767.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10281/19, dels grups parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a addicció al
joc on line. DS núm. 22, pàg. 1516-1517.

RGE núm. 1899/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a auditoria a l’IMAS. DS núm. 57, pàg.
3213-3214 i 3218.

RGE núm. 1951/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a reconeixement de la insularitat. DS núm.
60, pàg. 3413-3414.

RGE núm. 8171/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a defensa dels consumidors davant
l’actuació de les companyies aèries respecte de les
cancel·lacions massives de vols a conseqüència de la declaració
de l’estat d’alarma. DS núm. 59, pàg. 3345-3346.

RGE núm. 9819/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de
promoció econòmica, una eina útil per enfortir el petit comerç
i impulsar l’ocupació a les Illes Balears. DS núm. 44, pàg.
2444.

RGE núm. 14185/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a necessitat de garantir la conciliació de les famílies en
circumstàncies excepcionals relacionades amb l’emergència
sanitària de la COVID-19. DS núm. 51, pàg. 2885-2886.

Compareixences
RGE núm. 178/20, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, per tal d’informar sobre la responsabilitat que pugui
correspondre al Govern de les Illes Balears en relació amb
l’anomenat cas Corea. DS núm. 56, pàg. 3147-3149 i 3160-
3161.

RGE núm. 5929/20, de la consellera de Salut i Consum, per
informar sobre les accions dutes a terme per la conselleria de
la qual és titular davant la crisi generada per la propagació de
la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1684-1685 i 1698-1699.

RGE núm. 5930/20, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre les accions dutes a terme per la
conselleria de la qual és titular davant la crisi generada per la
propagació de la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1717-1719 i
1730-1731.

RGE núm. 7629/20, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per tal de celebrar una sessió informativa sobre
la situació de l’agricultura i la ramaderia de les Illes Balears en
la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-
19. DS núm. 29, pàg. 1997-1999 i 2008-2009.

RGE núm. 8772/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per exposar la política universitària envers la
COVID-19. DS núm. 33, pàg. 2223-2224 i 2235.

RGE núm. 13875/20, de la consellera de Salut i Consum,
per tal d’informar sobre la situació actual de la pandèmia de la
COVID-19 a les Illes Balears, així com sobre la gestió
efectuada en matèria de salut. DS núm. 48, pàg. 2653-2655 i
2667.

RGE núm. 9519/20, de la consellera de Presidència, Cultura
i Igualtat, per tal d’explicar el Pla de conciliació anunciat en el
Consell de Govern. DS núm. 50, pàg. 2817-2818 i 2826-2827.

Creació de comissions no permanents d’investigació
RGE núm. 1952/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, de

proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació per aclarir els fets ocorreguts i depurar
responsabilitats en relació amb totes les conductes inapropiades
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que afecten els menors, ja que els menors requereixen especial
protecció i són els més vulnerables socialment. DS núm. 21,
pàg. 1454-1455.

RGE núm. 1953/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, de proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació sobre els menors tutelats que han estat víctimes
d’agressions sexuals a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. DS núm. 21, pàg. 1460 i 1467.

Al·lusions
Debat de l’escrit RGE núm. 1953/20, del Grup Parlamentari

VOX-Actua Baleares, de proposta de creació d’una comissió
no permanent d’investigació sobre els menors tutelats que han
estat víctimes d’agressions sexuals a la comunitat autònoma de
les Illes Balears. DS núm. 21, pàg. 1464.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3548-3549, 3554-3555 i 3566-3567.

Proposicions de llei
RGE núm. 17480/20, de reforma del Reglament del

Parlament de les Illes Balears. Procediment directe i en lectura
única, i debat i votació, DS núm. 63, pàg. 3814.

Decrets llei
7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures

urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de
l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. DS núm.
30, pàg. 2064-2066.

11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19. DS núm. 42, pàg. 2402-2404.

12/2020, de 28 d’agost, pel qual es modifica el règim
transitori per a la percepció de determinades prestacions
establertes en el Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears; es
modifica el Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; i es
modifiquen les exigències de personal a les residències de
persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 48, pàg. 2628-2630.

Debat de política general
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3052-3054.

Interpel·lacions
RGE núm. 7685/19, relativa a política general del Govern

en matèria universitària. DS núm. 23, pàg. 1559-1560 i 1562-
1563.

RGE núm. 10412/19, relativa a ràtios escolars als centres
educatius de les Illes Balears. DS núm. 37, pàg. 2298-2299 i
2302-2303.

RGE núm. 14982/20, relativa a política general del Govern
en matèria educativa, i especialment en relació amb l’adaptació
del nou marc que pretén establir el Govern de l’Estat que
permet obtenir la titulació sense aprovar totes les assignatures.
DS núm. 57, pàg. 3190-3191 i 3193-3194.

Mocions
RGE núm. 10393/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb les
infraestructures educatives. DS núm. 19, pàg. 1310-1311 i
1316-1317.

RGE núm. 10401/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ràtios escolars als centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 47, pàg. 2568-2570 i 2576-2577.

RGE núm. 4692/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria universitària. DS núm.
48, pàg. 2616-2617 i 2623-2624.

RGE núm. 16173/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a la normativa que permet l’avaluació, la
promoció i l’obtenció de titulacions sense límit d’assignatures
suspeses. DS núm. 59, pàg. 3333-3334 i 3339-3340.

Preguntes
RGE núm. 2205/20, relativa a respecte dels drets dels

docents de la concertada. DS núm. 20, pàg. 1336.
RGE núm. 3100/20, relativa a països catalans. DS núm. 21,

pàg. 1406.
RGE núm. 4703/20, relativa a institucionalització de la

mentida per part de la Conselleria d’Educació. DS núm. 24,
pàg. 1596.

RGE núm. 6971/20, relativa a situació del curs escolar a
causa del confinament pel coronavirus. DS núm. 25, pàg. 1658.

RGE núm. 7593/20, relativa a mesures de reforç en els
centres educatius de les Illes Balears. DS núm. 26, pàg. 1741.

RGE núm. 8110/20, relativa a Pla de conciliació per a les
famílies durant el procés de desescalada. DS núm. 27, pàg.
1824.

RGE núm. 8230/20, relativa a protocol per a la tornada
segura a les aules dia 25 de maig. DS núm. 28, pàg. 1897.

RGE núm. 8428/20, relativa a reactivació econòmica per a
l’escola concertada. DS núm. 29, pàg. 1945.

RGE núm. 8794/20, relativa a suport a l’educació especial.
DS núm. 31, pàg. 2081.

RGE núm. 9037/20, relativa a reducció de la bretxa digital.
DS núm. 32, pàg. 2133.

RGE núm. 9663/20, relativa a quantitats reclamades al
Govern de l’Estat per al proper curs escolar a les Illes Balears.
DS núm. 34, pàg. 2253.

RGE núm. 9957/20, relativa a finalització de l’actual curs
escolar. DS núm. 38, pàg. 2320.

RGE núm. 10856/20, relativa a millora de les condicions
educatives amb el Pla de reactivació econòmica. DS núm. 41,
pàg. 2383.

RGE núm. 14713/20, relativa a retallada del suport a les
escoles amb infants amb necessitats especials. DS núm. 49,
pàg. 2681.

RGE núm. 14880/20, relativa a discriminació dels centres
educatius en relació amb l’ensenyament semipresencial. DS
núm. 50, pàg. 2754.

RGE núm. 15139/20, relativa a defensa de la necessitat
d’esforçar-se i aprovar per passar de curs. DS núm. 51, pàg.
2839.
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RGE núm. 15568/20, relativa a grau de compliment de les
mesures de restricció imposades per lluitar contra la pandèmia.
DS núm. 53, pàg. 2997.

RGE núm. 15638/20, relativa a seguretat dels estudiants en
els desplaçaments a la UIB. DS núm. 56, pàg. 3109.

RGE núm. 16085/20, relativa a autorització de l’eliminació
del castellà dels centres educatius. DS núm. 58, pàg. 3233.

RGE núm. 16276/20, relativa a tests PCR per als estudiants
que estudien a la península. DS núm. 59, pàg. 3311.

RGE núm. 16385/20, relativa a protestes de l’escola
concertada. DS núm. 60, pàg. 3371.

RGE núm. 17636/20, relativa a beques per a menjador
escolar. DS núm. 61, pàg. 3432.

RGE núm. 17957/20, relativa a instal·lació d’aparells de
purificació d’aire a centres educatius de les Illes Balears. DS
núm. 63, pàg. 3774.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1887/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a agilitació de les ajudes promeses pel Govern de l’Estat per
pal·liar els efectes de la tempesta Glòria. DS núm. 20, pàg.
1369-1370 i 1374-1375.

RGE núm. 13729/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforç del
sistema educatiu. DS núm. 50, pàg. 2794-2795.

RGE núm. 14185/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a necessitat de garantir la conciliació de les famílies en
circumstàncies excepcionals relacionades amb l’emergència
sanitària de la COVID-19. DS núm. 51, pàg. 2882.

Compareixences
RGE núm. 6142/20, del conseller d’Educació, Universitat

i Recerca, per tal d’informar sobre la situació de l’actual curs
escolar davant la situació de crisi generada per la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1790-1792 i 1807-1808.

RGE núm. 8214/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per informar sobre el procés de desescalada als
centres educatius de les Illes Balears. DS núm. 30, pàg. 2035-
2037 i 2052-2053.

RGE núm. 8772/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per exposar la política universitària envers la
COVID-19. DS núm. 33, pàg. 2216-2219 i 2232-2233.

RGE núm. 13647/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per tal d’informar sobre les previsions de cara a
l’inici del pròxim curs 2020-21 dins la pandèmia de la COVID-
19. DS núm. 46, pàg. 2466-2468 i 2482-2483.

RGE núm. 9519/20, de la consellera de Presidència, Cultura
i Igualtat, per tal d’explicar el Pla de conciliació anunciat en el
Consell de Govern. DS núm. 50, pàg. 2811-2813 i 2824-2825.

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

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 58, pàg. 3271-3272, 3279-3280 i 3294-3295. DS núm.
62, pàg. 3476-3477, 3493-3494, 3501-3502, 3505-3506, 3515,
3526-3527, 3531-3532, 3542-3543, 3549-3550, 3555-3556,
3567, 3573-3574, 3577, 3586-3587, 3598-3599, 3602, 3613-
3614, 3620-3621, 3625, 3636-3637, 3646-3647, 3651, 3662-

3663, 3668-3669, 3673-3674, 3683, 3689-3690, 3694, 3704-
3705, 3715-3716, 3719-3720, 3729-3730, 3735-3736, 3740 i
3750.

Proposicions de llei
RGE núm. 7486/19, de derogació de la Llei 2/2018, de 13

d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 23, pàg. 1574-1576 i
1585-1586.

RGE núm. 8454/19, de modificació de l’article 51 de la Llei
de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del
defensor o de la defensora de la Ciutadania. Presa en
consideració, DS núm. 24, pàg. 1641-1642.

RGE núm. 17480/20, de reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears. Procediment directe i en lectura
única, i debat i votació, DS núm. 63, pàg. 3816.

Decrets llei
2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i

estimular el Parc Balear d’Innovació Tecnològica, Parc Bit. DS
núm. 21, pàg. 1444-1445.

6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials
urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19, i de foment de la investigació sanitària. DS núm.
27, pàg. 1880-1882.

8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries
per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de
les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada
per la COVID-19. DS núm. 31, pàg. 2114-2116 i 2123-2124.

12/2020, de 28 d’agost, pel qual es modifica el règim
transitori per a la percepció de determinades prestacions
establertes en el Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears; es
modifica el Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; i es
modifiquen les exigències de personal a les residències de
persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 48, pàg. 2639-2640.

Mocions
RGE núm. 11553/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria d’oposicions
i accés a la funció pública. DS núm. 19, pàg. 1320-1321.

RGE núm. 10401/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ràtios escolars als centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 47, pàg. 2573-2574.

RGE núm. 14429/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’exclusió
social i la pobresa infantil. DS núm. 49, pàg. 2713.

RGE núm. 14959/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a política del Govern en relació amb l’habitatge
assequible i social. DS núm. 51, pàg. 2866.

RGE núm. 5284/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment dels acords parlamentaris en relació amb les
ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta Glòria i
coordinació amb altres administracions per canalitzar aquestes
ajudes. DS núm. 56, pàg. 3134-3135.
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RGE núm. 15712/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a política comercial del Govern.
DS núm. 57, pàg. 3202.

Preguntes
RGE núm. 2198/20, relativa a actuacions de l’IB Dona. DS

núm. 21, pàg. 1397.
RGE núm. 3705/20, relativa a visita a un col·legi del

senador Vicenç Vidal. DS núm. 23, pàg. 1533.
RGE núm. 8104/20, relativa a conseqüències econòmiques

de la COVID-19. DS núm. 27, pàg. 1821.
RGE núm. 9944/20, relativa a atacs i a assetjaments soferts

per militants de VOX. DS núm. 38, pàg. 2311.
RGE núm. 14180/20, relativa a increment d’arribada de

pasteres a les nostres illes. DS núm. 47, pàg. 2512.
RGE núm. 14304/20, relativa a no-presencialitat en etapes

educatives. DS núm. 48, pàg. 2601.
RGE núm. 14884/20, relativa a 155 a la sanitat balear. DS

núm. 50, pàg. 2764.
RGE núm. 15553/20, relativa a obtenció de títols oficials

malgrat tenir assignatures pendents. DS núm. 53, pàg. 2995.
RGE núm. 15935/20, relativa a lluita contra l’homofòbia i

el masclisme. DS núm. 57, pàg. 3174.
RGE núm. 16268/20, relativa a Oficina de Defensa de Drets

Lingüístics de les Illes Balears. DS núm. 59, pàg. 3308.
RGE núm. 17540/20, relativa a l’origen dels immigrants

arribats en pasteres. DS núm. 61, pàg. 3425.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7698/19, dels grups parlamentaris Socialista i

MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. DS núm. 39, pàg. 2342-2343.

RGE núm. 8940/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures urgents de sostenibilitat ambiental en el transport
marítim de passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa.
DS núm. 59, pàg. 3353-3354.

RGE núm. 11658/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió,
modernització i promoció d’àrees industrials a les Illes Balears.
DS núm. 20, pàg. 1361.

RGE núm. 14183/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a utilització dels romanents per part de les entitats
locals i altres mesures de finançament local davant la crisi de
la COVID-19. DS núm. 50, pàg. 2803-2804.

RGE núm. 14413/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a accions
contra l’aporofòbia. DS núm. 51, pàg. 2877.

Compareixences
RGE núm. 6137/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per informar sobre la situació dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2020, en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia
de la COVID-19. DS núm. 28, pàg. 1922-1923 i 1933-1934.

RGE núm. 15545/20, 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 2021. DS núm. 55, pàg,
3083-3084 i 3094.

Ratificació o manteniment de proposicions de llei davant el
Congrés dels Diputats

Ratificació/manteniment de diverses proposicions de llei a
defensar davant el Congrés dels Diputats (RGE núm. 8426/15,
RGE núm. 4500/17, RGE núm. 14160/17, RGE núm. 2953/18,
RGE núm. 4406/18 i RGE núm. 6612/18). DS núm. 24, pàg.
1645.

SAGRERAS I BALLESTER, SEBASTIÀ (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3687-3689, 3693 i 3704.

Decrets llei
2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i

estimular el Parc Balear d’Innovació Tecnològica, Parc Bit. DS
núm. 21, pàg. 1438-1440.

9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del
territori de les Illes Balears. DS núm. 33, pàg. 2192-2195 i
2206-2207.

Mocions
RGE núm. 3594/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

l’autogovern de les Illes Balears. DS núm. 23, pàg. 1566.
RGE núm. 14807/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a reconstrucció econòmica de les Illes Balears. DS núm. 50,
pàg. 2784-2785.

RGE núm. 15712/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a política comercial del Govern.
DS núm. 57, pàg. 3200-3201.

Preguntes
RGE núm. 1967/20, relativa a funcionament de la Direcció

General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària. DS núm.
19, pàg. 1262.

RGE núm. 2201/20, relativa a preocupació empresarial per
l’augment de l’atur a les Illes Balears. DS núm. 20, pàg. 1338.

RGE núm. 4426/20, relativa a distribució de gas natural a
Mallorca. DS núm. 24, pàg. 1595.

RGE núm. 6972/20, relativa a dades individualitzades per
municipis en relació amb els afectat per COVID-19. DS núm.
25, pàg. 1660.

RGE núm. 7596/20, relativa a reducció del pes que
representa el sector turístic en relació amb el PIB. DS núm. 26,
pàg. 1743.

RGE núm. 8112/20, relativa a gestió de l’adquisició de
material sanitari per part del Govern per fer front a la COVID-
19. DS núm. 27, pàg. 1826.

RGE núm. 8229/20, relativa a inici de temporada pel que fa
a seguretat i emergències a les nostres costes. DS núm. 28, pàg.
1896.

RGE núm. 8695/20, relativa a utilització dels doblers dels
ajuntaments per part d’altres administracions. DS núm. 30, pàg.
2019.

RGE núm. 8796/20, relativa a efectes del Decret Llei
9/2020 sobre l’economia i els llocs de treball a les Illes Balears.
DS núm. 31, pàg. 2083.
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RGE núm. 9039/20, relativa a implicacions del decret de
territori en l’agricultura i la ramaderia. DS núm. 32, pàg. 2134.

RGE núm. 10853/20, relativa a valoració del Pla de
reactivació econòmica en relació amb les àrees d’indústria i
comerç. DS núm. 41, pàg. 2378.

RGE núm. 14193/20, relativa a ajuts per als autònoms. DS
núm. 47, pàg. 2506.

RGE núm. 14295/20, relativa a possible augment de la
delinqüència com a conseqüència de la crisi econòmica. DS
núm. 48, pàg. 2592.

RGE núm. 14715/20, relativa a negociació dels ERTO en
el sector del comerç. DS núm. 49, pàg. 2692.

RGE núm. 15589/20, relativa a horari del toc de queda. DS
núm. 53, pàg. 2996.

RGE núm. 15939/20, relativa a llicències de nou habitatge.
DS núm. 57, pàg. 3175.

RGE núm. 16086/20, relativa a situació de les escoles de Ca
n’Estela, a Campos. DS núm. 58, pàg. 3234.

RGE núm. 16274/20, relativa a confinament a Manacor i
sectors productius. DS núm. 59, pàg. 3310.

RGE núm. 17546/20, relativa a dades d'atur. DS núm. 61,
pàg. 3428.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10281/19, dels grups parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a addicció al
joc on line. DS núm. 22, pàg. 1515-1516.

RGE núm. 11658/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió,
modernització i promoció d’àrees industrials a les Illes Balears.
DS núm. 20, pàg. 1359-1360.

RGE núm. 3478/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a rebuig a
l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan. DS núm. 39, pàg.
2349-2350.

RGE núm. 9819/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de
promoció econòmica, una eina útil per enfortir el petit comerç
i impulsar l’ocupació a les Illes Balears. DS núm. 44, pàg.
2442.

Compareixences
RGE núm. 5929/20, de la consellera de Salut i Consum, per

informar sobre les accions dutes a terme per la conselleria de
la qual és titular davant la crisi generada per la propagació de
la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1677-1679 i 1694-1695.

RGE núm. 7629/20, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per tal de celebrar una sessió informativa sobre
la situació de l’agricultura i la ramaderia de les Illes Balears en
la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-
19. DS núm. 29, pàg. 1991-1992 i 2006-2007.

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

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021.
Debat de totalitat, DS núm. 58, pàg. 3283-3285 i 3295-3296.
DS núm. 62, pàg. 3509-3510, 3516-3517, 3629-3630, 3637 i
3751.

Decrets llei
11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim

sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19. DS núm. 42, pàg. 2396-2397.

14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en
determinats sectors d’activitat administrativa. DS núm. 63, pàg.
3803-3804.

Proposicions de llei
RGE núm. 7486/19, de derogació de la Llei 2/2018, de 13

d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 23, pàg. 1576-1578 i
1586-1587.

RGE núm. 1999/20, de mesures urgents en matèria
d’habitatge. Presa en consideració, DS núm. 32, pàg. 2153-
2154 i 2161.

Debat de política general
Debat de política general del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 52, pàg. 2923-2928.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3054-3055.

Mocions
RGE núm. 11553/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria d’oposicions
i accés a la funció pública. DS núm. 19, pàg. 1319.

RGE núm. 3235/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a full de ruta del Govern de les
Illes Balears davant el nou govern d’Espanya. DS núm. 22, pàg.
1504.

RGE núm. 5284/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment dels acords parlamentaris en relació amb les
ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta Glòria i
coordinació amb altres administracions per canalitzar aquestes
ajudes. DS núm. 56, pàg. 3132.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11770/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a revisió immediata, actualització i equiparació de la
indemnització compensatòria per residència (plus d’insularitat)
de tots els empleats públics de l’Estat i agents de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat destinats a les Illes Balears. DS
núm. 22, pàg. 1523.

RGE núm. 1887/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a agilitació de les ajudes promeses pel Govern de l’Estat per
pal·liar els efectes de la tempesta Glòria. DS núm. 20, pàg.
1371.

RGE núm. 3478/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a rebuig a
l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan. DS núm. 39, pàg.
2347-2348.

RGE núm. 14185/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a necessitat de garantir la conciliació de les famílies en
circumstàncies excepcionals relacionades amb l’emergència
sanitària de la COVID-19. DS núm. 51, pàg. 2884.

Compareixences
RGE núm. 5930/20, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, per informar sobre les accions dutes a terme per la
conselleria de la qual és titular davant la crisi generada per la
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propagació de la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1712-1713 i
1728.

RGE núm. 6977/20, de la presidenta del Govern, per retre
compte dels efectes de la situació econòmica provocada per la
pandèmia del coronavirus i les mesures que pensa adoptar per
pal·liar la situació. DS núm. 27, pàg. 1842-1843.

RGE núm. 7628/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per tal de celebrar una sessió informativa sobre la situació de
la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i Pitiüses en
la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-
19 i la seva posterior reactivació. DS núm. 29, pàg. 1966-1967
i 1980.

RGE núm. 12907/20, de la presidenta del Govern de les
Illes Balears, per tal d’informar sobre la situació actual de la
pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears i les
conseqüències sanitàries i econòmiques d’aquesta. DS núm. 47,
pàg. 2532-2533 i 2549.

RGE núm. 9519/20, de la consellera de Presidència, Cultura
i Igualtat, per tal d’explicar el Pla de conciliació anunciat en el
Consell de Govern. DS núm. 50, pàg. 2813-2814 i 2825.

Ratificació o manteniment de proposicions de llei davant el
Congrés dels Diputats

Ratificació/manteniment de diverses proposicions de llei a
defensar davant el Congrés dels Diputats (RGE núm. 8426/15,
RGE núm. 4500/17, RGE núm. 14160/17, RGE núm. 2953/18,
RGE núm. 4406/18 i RGE núm. 6612/18). DS núm. 24, pàg.
1644.

SANSÓ I FUSTER, MARIA PILAR (Grup Parlamentari
Socialista)

Projecte de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3539-3541 i 3546-3547.

Decrets llei
1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a

la millora de la qualitat a zones turístiques. Debat i votació, DS
núm. 19, pàg. 1293-1294 i 1299.

Mocions
RGE núm. 15712/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a política comercial del Govern.
DS núm. 57, pàg. 3197-3198.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11658/19, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió,
modernització i promoció d’àrees industrials a les Illes Balears.
DS núm. 20, pàg. 1356-1357 i 1362-1363.

RGE núm. 9819/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de
promoció econòmica, una eina útil per enfortir el petit comerç
i impulsar l’ocupació a les Illes Balears. DS núm. 44, pàg.
2441.

Compareixences
RGE núm. 5931/20, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, per informar sobre la situació econòmica i

laboral derivada de la crisi sanitària per la propagació de la
COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1769-1770 i 1782-1783.

RGE núm. 7629/20, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per tal de celebrar una sessió informativa sobre
la situació de l’agricultura i la ramaderia de les Illes Balears en
la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-
19. DS núm. 29, pàg. 2001-2002 i 2009.

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

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3483-3484, 3496, 3561-3563 i 3569.

Proposicions de llei
RGE núm. 17480/20, de reforma del Reglament del

Parlament de les Illes Balears. Procediment directe i en lectura
única, i debat i votació, DS núm. 63, pàg. 3815.

Decrets llei
7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures

urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de
l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. DS núm.
30, pàg. 2066-2067.

Debat de política general
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3031-3032.

Mocions
RGE núm. 10393/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb les
infraestructures educatives. DS núm. 19, pàg. 1313-1314.

RGE núm. 10401/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ràtios escolars als centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 47, pàg. 2570-2571.

RGE núm. 4692/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria universitària. DS núm.
48, pàg. 2618-2619.

RGE núm. 16009/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa de l’ordre constitucional. DS núm. 58, pàg.
3255-3256.

RGE núm. 16173/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a la normativa que permet l’avaluació, la
promoció i l’obtenció de titulacions sense límit d’assignatures
suspeses. DS núm. 59, pàg. 3334-3335.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10229/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a presentació i tramitació en el Parlament de les Illes
Balears del Pla per a la reactivació econòmica i social de les
Illes Balears. DS núm. 45, pàg. 2450-2451.

RGE núm. 13729/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforç del
sistema educatiu. DS núm. 50, pàg. 2791-2792.

RGE núm. 14413/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a accions
contra l’aporofòbia. DS núm. 51, pàg. 2872-2873 i 2879-2880.
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Compareixences
RGE núm. 6142/20, del conseller d’Educació, Universitat

i Recerca, per tal d’informar sobre la situació de l’actual curs
escolar davant la situació de crisi generada per la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1792-1794 i 1808-1809.

RGE núm. 8214/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per informar sobre el procés de desescalada als
centres educatius de les Illes Balears. DS núm. 30, pàg. 2037-
2039 i 2053-2054.

RGE núm. 8772/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per exposar la política universitària envers la
COVID-19. DS núm. 33, pàg. 2219-2220.

RGE núm. 13647/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per tal d’informar sobre les previsions de cara a
l’inici del pròxim curs 2020-21 dins la pandèmia de la COVID-
19. DS núm. 46, pàg. 2468-2469 i 2483.

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

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3604-3605, 3614-3615, 3628-3629, 3637, 3726-
3727, 3742-3743 i 3751.

Decrets llei
6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials

urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19, i de foment de la investigació sanitària. DS núm.
27, pàg. 1882-1883.

Debat de política general
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3059-3061.

Mocions
RGE núm. 5181/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a fidelització dels professionals. DS núm. 47, pàg. 2564.
RGE núm. 4692/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria universitària. DS núm.
48, pàg. 2617.

RGE núm. 5284/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment dels acords parlamentaris en relació amb les
ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta Glòria i
coordinació amb altres administracions per canalitzar aquestes
ajudes. DS núm. 56, pàg. 3135-3136.

RGE núm. 16326/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió de les ajudes PDR i de la PAC. DS núm. 60,
pàg. 3396.

RGE núm. 17482/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a espais naturals protegits. DS núm. 61, pàg. 3457.

Preguntes
RGE núm. 9670/20, relativa a cobrament de la carrera

professional pendent. DS núm. 40, pàg. 2359.
RGE núm. 10863/20, relativa a inici semipresencial del curs

a l’ensenyament secundari per a persones adultes. DS núm. 41,
pàg. 2368.

RGE núm. 14182/20, relativa a recursos tecnològics
necessaris als centres educatius. DS núm. 47, pàg. 2497.

RGE núm. 14683/20, relativa a menors amb necessitats
educatives especials. DS núm. 49, pàg. 2682.

RGE núm. 15108/20, relativa al repartiment injust de les
ajudes estatals en matèria de residus del Pla d’impuls al medi
ambient (PIMA). DS núm. 51, pàg. 2836.

RGE núm. 15630/20, relativa a vaga de metges a les Illes
Balears. DS núm. 56, pàg. 3104.

RGE núm. 16074/20, relativa a neteja de torrents. DS núm.
58, pàg. 3228.

RGE núm. 16378/20, relativa a identificació de clients a la
restauració. DS núm. 60, pàg. 3364.

RGE núm. 17897/20, relativa a calendari de vacunació
previst a la nostra comunitat autònoma. DS núm. 63, pàg. 3766.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8940/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

mesures urgents de sostenibilitat ambiental en el transport
marítim de passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa.
DS núm. 59, pàg. 3354.

RGE núm. 10229/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a presentació i tramitació en el Parlament de les Illes
Balears del Pla per a la reactivació econòmica i social de les
Illes Balears. DS núm. 45, pàg. 2454-2455.

RGE núm. 14185/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a necessitat de garantir la conciliació de les famílies en
circumstàncies excepcionals relacionades amb l’emergència
sanitària de la COVID-19. DS núm. 51, pàg. 2886-2887.

Compareixences
RGE núm. 9519/20, de la consellera de Presidència, Cultura

i Igualtat, per tal d’explicar el Pla de conciliació anunciat en el
Consell de Govern. DS núm. 50, pàg. 2818-2819 i 2827.

Jurament o promesa
DS núm. 24, pàg. 1595.

TRIAY I FEDELICH, IRENE (Grup Parlamentari
Socialista)

Mocions
RGE núm. 2625/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a servei de transport aeri sanitari. DS núm. 21, pàg. 1432-1433.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10281/19, dels grups parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a addicció al
joc on line. DS núm. 22, pàg. 1512-1513.

TRUYOLS I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3490-3492, 3498-3499, 3584-3586 i 3589.

Mocions
RGE núm. 14807/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a reconstrucció econòmica de les Illes Balears. DS núm. 50,
pàg. 2782-2783.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 10229/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a presentació i tramitació en el Parlament de les Illes
Balears del Pla per a la reactivació econòmica i social de les
Illes Balears. DS núm. 45, pàg. 2456-2457.

Compareixences
RGE núm. 6137/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per informar sobre la situació dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2020, en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia
de la COVID-19. DS núm. 28, pàg. 1925-1926 i 1935.

RGE núm. 15545/20, 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 2021. DS núm. 55, pàg,
3087-3089 i 3096.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3560-3561.

Decrets llei
9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del

territori de les Illes Balears. DS núm. 33, pàg. 2188-2189 i
2204-2205.

11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19. DS núm. 42, pàg. 2399-2400.

Debat de política general
Debat de política general del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 52, pàg. 2974-2976.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 54,

pàg. 3046.

Interpel·lacions
RGE núm. 5973/19, relativa a política general del Govern

en matèria d’espais naturals protegits. DS núm. 59, pàg. 3327-
3329 i 3331-3332.

Mocions
RGE núm. 4201/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general duta a terme pel que fa als mecanismes de
control dels menors en els centres de menors gestionats pel
Govern. DS núm. 24, pàg. 1634.

RGE núm. 4692/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria universitària. DS núm.
48, pàg. 2622-2623.

RGE núm. 16009/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa de l’ordre constitucional. DS núm. 58, pàg.
3259-3260.

RGE núm. 16326/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió de les ajudes PDR i de la PAC. DS núm. 60,
pàg. 3396-3397.

RGE núm. 17482/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a espais naturals protegits. DS núm. 61, pàg. 3450-3451 i 3457-
3458.

Preguntes
RGE núm. 1962/20, relativa a calendari d’accions del 2020

per complir amb els compromisos derivats de la Declaració
d’Emergència Climàtica. DS núm. 19, pàg. 1257.

RGE núm. 2773/20, relativa a data prevista perquè el 061
es faci càrrec de les urgències extrahospitalàries a Formentera.
DS núm. 21, pàg. 1417.

RGE núm. 3423/20, relativa a cancel·lacions de vols entre
illes d’Air Nostrum. DS núm. 22, pàg. 1488.

RGE núm. 4384/20, relativa a criteris de constitució del
Comitè de protecció de la posidònia. DS núm. 24, pàg. 1611.

RGE núm. 7588/20, relativa a serveis 061 a Formentera. DS
núm. 26, pàg. 1747.

RGE núm. 8418/20, relativa a mesures de conciliació
proposades per la FAPA. DS núm. 29, pàg. 1951.

RGE núm. 9036/20, relativa a base operativa del 061 a
Formentera. DS núm. 32, pàg. 2139.

RGE núm. 9622/20, relativa a paper del Govern en la
derogació de la reforma laboral a què s’han compromès el
PSOE i Unidas Podemos. DS núm. 34, pàg. 2256.

RGE núm. 10813/20, relativa a freqüències i horaris de la
connectivitat entre illes. DS núm. 41, pàg. 2384.

RGE núm. 14175/20, relativa a constitució de la comissió
d’experts en educació infantil. DS núm. 47, pàg. 2495.

RGE núm. 14310/20, relativa a línia de treball de la
Conselleria de Turisme i Treball per fer que Balears sigui una
destinació més segura la propera temporada turística. DS núm.
48, pàg. 2602.

RGE núm. 14869/20, relativa a atenció presencial als
serveis del SEPE a Eivissa i Formentera. DS núm. 50, pàg.
2755.

RGE núm. 15089/20, relativa a valoració de l’anunci de les
navilieres de suspendre els trajectes a primera i darrera hora
entre Formentera i Eivissa. DS núm. 51, pàg. 2850.

RGE núm. 15535/20, relativa a aplicació de l’estratègia per
diversificar l’economia al conjunt de les Illes. DS núm. 53, pàg.
3009.

RGE núm. 15920/20, relativa a obres d’ampliació de l’IES
Marc Ferrer, de Formentera. DS núm. 57, pàg. 3176.

RGE núm. 16068/20, relativa a servei d’hemodiàlisi a
l’Hospital de Formentera. DS núm. 58, pàg. 3235.

RGE núm. 16367/20, relativa a exclusió de Formentera en
l’assignació dels mestres de pedagogia terapèutica que
s’incorporaran als centres educatius de Balears. DS núm. 60,
pàg. 3368.

RGE núm. 17637/20, relativa a mesures respecte dels alts
comandaments que figuren al conegut xat de militars. DS núm.
61, pàg. 3438.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11770/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a revisió immediata, actualització i equiparació de la
indemnització compensatòria per residència (plus d’insularitat)
de tots els empleats públics de l’Estat i agents de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat destinats a les Illes Balears. DS
núm. 22, pàg. 1526-1527.

RGE núm. 6844/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a blindatge de la sanitat pública. DS núm. 57,
pàg. 3211.

RGE núm. 8940/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures urgents de sostenibilitat ambiental en el transport
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marítim de passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa.
DS núm. 59, pàg. 3347-3348.

RGE núm. 13729/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforç del
sistema educatiu. DS núm. 50, pàg. 2797.

RGE núm. 14185/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a necessitat de garantir la conciliació de les famílies en
circumstàncies excepcionals relacionades amb l’emergència
sanitària de la COVID-19. DS núm. 51, pàg. 2887-2888.

Compareixences
RGE núm. 178/20, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, per tal d’informar sobre la responsabilitat que pugui
correspondre al Govern de les Illes Balears en relació amb
l’anomenat cas Corea. DS núm. 56, pàg. 3150-3151.

RGE núm. 5930/20, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre les accions dutes a terme per la
conselleria de la qual és titular davant la crisi generada per la
propagació de la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1720-1721 i
1732.

RGE núm. 6137/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre la situació dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2020, en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia
de la COVID-19. DS núm. 28, pàg. 1913-1915 i 1929-1930.

RGE núm. 6977/20, de la presidenta del Govern, per retre
compte dels efectes de la situació econòmica provocada per la
pandèmia del coronavirus i les mesures que pensa adoptar per
pal·liar la situació. DS núm. 27, pàg. 1850-1851.

RGE núm. 7629/20, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per tal de celebrar una sessió informativa sobre
la situació de l’agricultura i la ramaderia de les Illes Balears en
la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-
19. DS núm. 29, pàg. 1990-1991 i 2005-2006.

RGE núm. 8214/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per informar sobre el procés de desescalada als
centres educatius de les Illes Balears. DS núm. 30, pàg. 2046-
2047.

RGE núm. 10233/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
exteriors, per tal d’explicar el finançament de l’anomenat Pla
per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les
Illes Balears. DS núm. 43, pàg. 2423-2424.

RGE núm. 12907/20, de la presidenta del Govern de les
Illes Balears, per tal d’informar sobre la situació actual de la
pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears i les
conseqüències sanitàries i econòmiques d’aquesta. DS núm. 47,
pàg. 2540-2541.

RGE núm. 13647/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per tal d’informar sobre les previsions de cara a
l’inici del pròxim curs 2020-21 dins la pandèmia de la COVID-
19. DS núm. 46, pàg. 2476-2477.

Creació de comissions no permanents d’investigació
RGE núm. 1952/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, de

proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació per aclarir els fets ocorreguts i depurar
responsabilitats en relació amb totes les conductes inapropiades
que afecten els menors, ja que els menors requereixen especial
protecció i són els més vulnerables socialment. DS núm. 21,
pàg. 1456-1457.

RGE núm. 1953/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, de proposta de creació d’una comissió no permanent

d’investigació sobre els menors tutelats que han estat víctimes
d’agressions sexuals a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. DS núm. 21, pàg. 1466.

Ratificació o manteniment de proposicions de llei davant el
Congrés dels Diputats

Ratificació/manteniment de diverses proposicions de llei a
defensar davant el Congrés dels Diputats (RGE núm. 8426/15,
RGE núm. 4500/17, RGE núm. 14160/17, RGE núm. 2953/18,
RGE núm. 4406/18 i RGE núm. 6612/18). DS núm. 24, pàg.
1645.

VIDAL I VIDAL, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 9658/20, relativa a situació del Col·legi Blai

Bonet de Santanyí. DS núm. 34, pàg. 2247.
RGE núm. 14298/20, relativa a mesures per evitar

l’ocupació il·legal d’habitatges. DS núm. 48, pàg. 2589.
RGE núm. 15565/20, relativa a criteris d’elecció dels

municipis per distribuir l’aigua regenerada a les zones del pla
i sud de Mallorca. DS núm. 53, pàg. 2994.

RGE núm. 16383/20, relativa a projecte de l’escola de
Santanyí. DS núm. 60, pàg. 3361.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I
MODERNITZACIÓ, ISABEL CASTRO I FERNÁNDEZ

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3621-3624 i 3626-3627.

Decrets llei
2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i

estimular el Parc Balear d’Innovació Tecnològica, Parc Bit. DS
núm. 21, pàg. 1437-1438.

11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19. DS núm. 42, pàg. 2394-2396.

Interpel·lacions
RGE núm. 3746/20, relativa a compliment dels acords

parlamentaris en relació amb les ajudes per pal·liar els efectes
de la tempesta Gloria, i coordinació amb altres administracions
per canalitzar aquestes ajudes. DS núm. 50, pàg. 2777-2779 i
2780.

Preguntes
RGE núm. 1972/20, relativa a ajudes per pal·liar els efectes

del temporal que va patir Sant Antoni de Portmany l’octubre
del 2019. DS núm. 19, pàg. 1269.

RGE núm. 2191/20, relativa a actuacions previstes a la
fossa de Bunyola. DS núm. 20, pàg. 1330.

RGE núm. 2192/20, relativa a proposta d’acord de policia
pròpia. DS núm. 20, pàg. 1342.
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RGE núm. 3447/20, relativa a aplicació a les Illes Balears
del Reial Decret Llei 2/2020. DS núm. 22, pàg. 1487.

RGE núm. 3629/20, relativa a ajudes del Govern central per
pal·liar els efectes de la tempesta Glòria. DS núm. 22, pàg.
1474.

RGE núm. 3710/20, relativa a funcionament de l’EBAP. DS
núm. 23, pàg. 1542.

RGE núm. 3713/20, relativa a compliment de les
obligacions legals amb els funcionaris i treballadors públics.
DS núm. 23, pàg. 1535.

RGE núm. 8113/20, relativa a transparència en la gestió de
la crisi del coronavirus. DS núm. 27, pàg. 1823.

RGE núm. 8229/20, relativa a inici de temporada pel que fa
a seguretat i emergències a les nostres costes. DS núm. 28, pàg.
1896.

RGE núm. 8521/20, relativa a pagament de comissions en
l’adquisició de material sanitari al despatx d’advocats d’un
destacat militant del PSIB-PSOE. DS núm. 29, pàg. 1947.

RGE núm. 9434/20, relativa a concepte de transparència.
DS núm. 33, pàg. 2167.

RGE núm. 9657/20, relativa a menyspreu a les productores
del sector audiovisual de les Illes Balears. DS núm. 34, pàg.
2246.

RGE núm. 9950/20, relativa a contractació de producció
aliena d’IB3. DS núm. 38, pàg. 2309.

RGE núm. 9960/20, relativa a concentracions excessives de
gent a festes populars. DS núm. 38, pàg. 2324.

RGE núm. 14288/20, relativa a sancions imposades en les
zones confinades del Govern de les Illes Balears. DS núm. 48,
pàg. 2603.

RGE núm. 14295/20, relativa a possible augment de la
delinqüència com a conseqüència de la crisi econòmica. DS
núm. 48, pàg. 2592.

RGE núm. 14708/20, relativa a reforç de les dotacions de
policia local. DS núm. 49, pàg. 2687.

RGE núm. 14864/20, relativa a informe INUNBAL Llevant
Mallorca 2018. DS núm. 50, pàg. 2767.

RGE núm. 14874/20, relativa a modificació del Pla contra
inundacions de les Illes Balears. DS núm. 50, pàg. 2757.

RGE núm. 15084/20, relativa a curs universitari sobre
memòria democràtica. DS núm. 51, pàg. 2835.

RGE núm. 15566/20, relativa a formació dels voluntaris de
Protecció Civil. DS núm. 53, pàg. 3000.

RGE núm. 15633/20, relativa a necessitat de policia local
dels municipis. DS núm. 56, pàg. 3110.

RGE núm. 15941/20, relativa a retallades en les
retribucions dels treballadors de l’administració de la CAIB.
DS núm. 58, pàg. 3223.

RGE núm. 17534/20, relativa a mesures urgents per a la
modernització de l’administració i execució dels fons europeus.
DS núm. 61, pàg. 3436.

RGE núm. 17955/20, relativa a nova adjudicatària dels
serveis informatius d’IB3. DS núm. 63, pàg. 3764.

CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS,
JOSEFA SANTIAGO I RODRÍGUEZ

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3647-3649 i 3651-3652.

Decrets llei
6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials

urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19, i de foment de la investigació sanitària. DS núm.
27, pàg. 1867-1870.

10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears. DS núm. 35, pàg. 2268-2271.

12/2020, de 28 d’agost, pel qual es modifica el règim
transitori per a la percepció de determinades prestacions
establertes en el Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears; es
modifica el Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; i es
modifiquen les exigències de personal a les residències de
persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 48, pàg. 2625-2628.

14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en
determinats sectors d’activitat administrativa. DS núm. 63, pàg.
3799-3802.

Interpel·lacions
RGE núm. 179/20, relativa a política general duta a terme

pel que fa als mecanismes de control dels menors en els centres
de menors gestionats pel Govern. DS núm. 22, pàg. 1497-1498
i 1500-1501.

RGE núm. 11441/20, relativa a política general del Govern
en relació amb l’exclusió social i la pobresa infantil. DS núm.
47, pàg. 2520-2522 i 2523-2524.

RGE núm. 15874/20, relativa a política general del Govern
en relació amb la immigració il·legal a les Illes Balears. DS
núm. 60, pàg. 3388-3389 i 3390-3391.

Preguntes
RGE núm. 1957/20, relativa a actuació de l’Oficina Balear

de la Infància i l’Adolescència. DS núm. 19, pàg. 1255.
RGE núm. 1969/20, relativa a abusos sexuals a menors

tutelats. DS núm. 19, pàg. 1264.
RGE núm. 2204/20, relativa a criteris per contractar la nova

directora de patrocinis de la Fundació per a l’Esport Balear. DS
núm. 20, pàg. 1335.

RGE núm. 2787/20, relativa a funcionament de la xarxa
pública del Servei d’emancipació de joves de 18 a 25 anys. DS
núm. 21, pàg. 1408.

RGE núm. 3439/20, relativa a abusos sexuals soferts a Es
Pinaret i Es Fusteret. DS núm. 22, pàg. 1477.

RGE núm. 3708/20, relativa a valoració de la mesa de
coordinació entre el Consell de Mallorca i la Direcció General
d’Infància. DS núm. 23, pàg. 1543.

RGE núm. 8570/20, relativa a reactivació de l’esport balear.
DS núm. 30, pàg. 2018.

RGE núm. 8571/20, relativa a mecanismes de conciliació
establerts per a les famílies amb fills amb alguna discapacitat.
DS núm. 30, pàg. 2020.

RGE núm. 9038/20, relativa a mesures per ajudar les
persones en risc d’exclusió social. DS núm. 32, pàg. 2136.

RGE núm. 9433/20, relativa a Llei de protecció integral de
la infància i l’adolescència enfront de la violència. DS núm. 33,
pàg. 2170.

RGE núm. 9661/20, relativa a centres geriàtrics
compromesos a Menorca. DS núm. 34, pàg. 2250.
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RGE núm. 10854/20, relativa a mesures esportives del Pla
de reactivació. DS núm. 41, pàg. 2380.

RGE núm. 14709/20, relativa a nou institut al poliesportiu
Prínceps d’Espanya. DS núm. 49, pàg. 2678.

RGE núm. 15136/20, relativa a informe sobre l’explotació
infantil de nins i nines tutelats. DS núm. 51, pàg. 2844.

RGE núm. 15557/20, relativa a percentatge de participació
del Govern de l’Estat al finançament de la Llei de promoció de
l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de
dependència a l’any 2019. DS núm. 53, pàg. 3007.

RGE núm. 16077/20, relativa a impacte a les famílies dels
pressuposts generals per al 2021. DS núm. 58, pàg. 3230.

RGE núm. 16280/20, relativa a coordinació de les
polítiques socials. DS núm. 59, pàg. 3315.

RGE núm. 16341/20, relativa a arribada contínua de
pasteres a les costes de les Illes Balears. DS núm. 59, pàg.
3314.

RGE núm. 16374/20, relativa a abusos sexuals a menors a
Eivissa. DS núm. 60, pàg. 3362.

RGE núm. 17540/20, relativa a l’origen dels immigrants
arribats en pasteres. DS núm. 61, pàg. 3425.

RGE núm. 17545/20, relativa a mesures per reduir els
nivells de pobresa a les Illes Balears. DS núm. 61, pàg. 3429.

Compareixences
RGE núm. 178/20, per tal d’informar sobre la

responsabilitat que pugui correspondre al Govern de les Illes
Balears en relació amb l’anomenat cas Corea. DS núm. 56, pàg.
3138-3140, 3153-3156 i 3162-3165.

RGE núm. 5930/20, per informar sobre les accions dutes a
terme per la conselleria de la qual és titular davant la crisi
generada per la propagació de la COVID-19. DS núm. 25, pàg.
1705-1710, 1723-1726 i 1733-1736.

CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ, MARÍA ASUNCIÓN JACOBA PIA DE
LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3716-3718 i 3720-3721.

Interpel·lacions
RGE núm. 15325/20, relativa a política general del Govern

en matèria de gestió de les ajudes PDR i de la PAC. DS núm.
58, pàg. 3249-3251 i 3251-3252.

Preguntes
RGE núm. 1966/20, relativa a acords en relació amb la

pesca d’arrossegament a Eivissa i Formentera. DS núm. 19,
pàg. 1261.

RGE núm. 1967/20, relativa a funcionament de la Direcció
General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària. DS núm.
19, pàg. 1262.

RGE núm. 2785/20, relativa a suport a les organitzacions
professionals agràries de les Illes Balears. DS núm. 21, pàg.
1405.

RGE núm. 3444/20, relativa a restriccions pesqueres en el
canal de Menorca. DS núm. 22, pàg. 1472.

RGE núm. 4427/20, relativa a compensació als pescadors
de Mallorca i Menorca afectats per les bales de palla recollides
a les xarxes. DS núm. 24, pàg. 1610.

RGE núm. 9039/20, relativa a implicacions del decret de
territori en l’agricultura i la ramaderia. DS núm. 32, pàg. 2134.

RGE núm. 9662/20, relativa a ajuda als pescadors d’arts
menors. DS núm. 34, pàg. 2251.

RGE núm. 14878/20, relativa a captura per part
d’embarcacions foranes. DS núm. 50, pàg. 2760.

RGE núm. 15565/20, relativa a criteris d’elecció dels
municipis per distribuir l’aigua regenerada a les zones del pla
i sud de Mallorca. DS núm. 53, pàg. 2994.

RGE núm. 15632/20, relativa a plans de gestió pesquera.
DS núm. 56, pàg. 3105.

RGE núm. 16080/20, relativa a aplicació del Reglament de
la Unió Europea 2019/1022 en el 2021. DS núm. 58, pàg.
3232.

RGE núm. 17942/20, relativa a mà d’obra temporal a les
explotacions agràries. DS núm. 63, pàg. 3767.

RGE núm. 17956/20, relativa a ajustament de la flota
pesquera a la Mediterrània occidental. DS núm. 63, pàg. 3768.

Compareixences
RGE núm. 7629/20, per tal de celebrar una sessió

informativa sobre la situació de l’agricultura i la ramaderia de
les Illes Balears en la nova situació de crisi derivada de la
pandèmia de la COVID-19. DS núm. 29, pàg. 1985-1990,
2002-2005 i 2010-2012.

CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA, MARTÍ XAVIER MARCH I CERDÀ

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3551-3554 i 3556-3557.

Decrets llei
7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures

urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de
l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. DS núm.
30, pàg. 2061-2063.

Interpel·lacions
RGE núm. 7685/19, relativa a política general del Govern

en matèria universitària. DS núm. 23, pàg. 1560-1562 i 1563-
1564.

RGE núm. 10412/19, relativa a ràtios escolars als centres
educatius de les Illes Balears. DS núm. 37, pàg. 2300-2302 i
2303-2304.

RGE núm. 14982/20, relativa a política general del Govern
en matèria educativa, i especialment en relació amb l’adaptació
del nou marc que pretén establir el Govern de l’Estat que
permet obtenir la titulació sense aprovar totes les assignatures.
DS núm. 57, pàg. 3191-3193 i 3194-3195.

Preguntes
RGE núm. 1975/20, relativa a retallades/bloqueig del

Govern de la dotació econòmica que correspon als centres
públics escolars de les Illes Balears. DS núm. 19, pàg. 1270.
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RGE núm. 2205/20, relativa a respecte dels drets dels
docents de la concertada. DS núm. 20, pàg. 1336.

RGE núm. 2781/20, relativa a manca de places a la
residència universitària. DS núm. 21, pàg. 1399.

RGE núm. 3100/20, relativa a països catalans. DS núm. 21,
pàg. 1406.

RGE núm. 3445/20, relativa a infraestructures educatives a
Son Ferriol. DS núm. 22, pàg. 1473.

RGE núm. 3454/20, relativa a mapa escolar de formació
professional de Menorca. DS núm. 22, pàg. 1482.

RGE núm. 3705/20, relativa a visita a un col·legi del
senador Vicenç Vidal. DS núm. 23, pàg. 1533.

RGE núm. 4430/20, relativa a centre de formació
professional a Es Castell. DS núm. 24, pàg. 1604.

RGE núm. 4703/20, relativa a institucionalització de la
mentida per part de la Conselleria d’Educació. DS núm. 24,
pàg. 1596.

RGE núm. 6971/20, relativa a situació del curs escolar a
causa del confinament pel coronavirus. DS núm. 25, pàg. 1658.

RGE núm. 7593/20, relativa a mesures de reforç en els
centres educatius de les Illes Balears. DS núm. 26, pàg. 1741.

RGE núm. 8110/20, relativa a Pla de conciliació per a les
famílies durant el procés de desescalada. DS núm. 27, pàg.
1824.

RGE núm. 8223/20, relativa a simultaneïtat de
l’ensenyament presencial i en línia. DS núm. 28, pàg. 1900.

RGE núm. 8230/20, relativa a protocol per a la tornada
segura a les aules dia 25 de maig. DS núm. 28, pàg. 1897.

RGE núm. 8428/20, relativa a reactivació econòmica per a
l’escola concertada. DS núm. 29, pàg. 1945.

RGE núm. 8430/20, relativa a resposta dels professors
universitaris a l’estat d’alarma actual. DS núm. 29, pàg. 1944.

RGE núm. 8524/20, relativa a Pla urgent de mesures que
garanteixin la conciliació de la vida laboral i familiar. DS núm.
29, pàg. 1949.

RGE núm. 8794/20, relativa a suport a l’educació especial.
DS núm. 31, pàg. 2081.

RGE núm. 9037/20, relativa a reducció de la bretxa digital.
DS núm. 32, pàg. 2133.

RGE núm. 9656/20, relativa a criteris de la contractació
dels artistes. DS núm. 34, pàg. 2243.

RGE núm. 9658/20, relativa a situació del Col·legi Blai
Bonet de Santanyí. DS núm. 34, pàg. 2247.

RGE núm. 9663/20, relativa a quantitats reclamades al
Govern de l’Estat per al proper curs escolar a les Illes Balears.
DS núm. 34, pàg. 2253.

RGE núm. 9957/20, relativa a finalització de l’actual curs
escolar. DS núm. 38, pàg. 2320.

RGE núm. 10615/20, relativa a modalitat presencial d’ESO
al CEPA. DS núm. 41, pàg. 2367.

RGE núm. 10849/20, relativa al Centre integral de formació
professional d’hoteleria i turisme a Ciutadella. DS núm. 41,
pàg. 2373.

RGE núm. 10856/20, relativa a millora de les condicions
educatives amb el Pla de reactivació econòmica. DS núm. 41,
pàg. 2383.

RGE núm. 10863/20, relativa a inici semipresencial del curs
a l’ensenyament secundari per a persones adultes. DS núm. 41,
pàg. 2368.

RGE núm. 10865/20, relativa a mesures del Govern per
garantir la neutralitat ideològica de la prova d’avaluació de

batxillerat per a l’accés a la Universitat. DS núm. 41, pàg.
2372.

RGE núm. 14166/20, relativa a distribució del fons
COVID-19 estatal destinat a educació. DS núm. 47, pàg. 2510.

RGE núm. 14175/20, relativa a constitució de la comissió
d’experts en educació infantil. DS núm. 47, pàg. 2495.

RGE núm. 14179/20, relativa a mesures de prevenció de
contagis de la COVID-19 a l’inici del curs escolar. DS núm.
47, pàg. 2496.

RGE núm. 14182/20, relativa a recursos tecnològics
necessaris als centres educatius. DS núm. 47, pàg. 2497.

RGE núm. 14191/20, relativa a previsions en relació amb
l’inici del curs escolar. DS núm. 47, pàg. 2503.

RGE núm. 14304/20, relativa a no-presencialitat en etapes
educatives. DS núm. 48, pàg. 2601.

RGE núm. 14683/20, relativa a menors amb necessitats
educatives especials. DS núm. 49, pàg. 2682.

RGE núm. 14713/20, relativa a retallada del suport a les
escoles amb infants amb necessitats especials. DS núm. 49,
pàg. 2681.

RGE núm. 14880/20, relativa a discriminació dels centres
educatius en relació amb l’ensenyament semipresencial. DS
núm. 50, pàg. 2754.

RGE núm. 15139/20, relativa a defensa de la necessitat
d’esforçar-se i aprovar per passar de curs. DS núm. 51, pàg.
2839.

RGE núm. 15553/20, relativa a obtenció de títols oficials
malgrat tenir assignatures pendents. DS núm. 53, pàg. 2995.

RGE núm. 15631/20, relativa a causes i responsabilitats de
les incidències produïdes a la matrícula de formació
professional a diversos centres de les Illes Balears. DS núm.
56, pàg. 3115.

RGE núm. 15637/20, relativa a reincorporació dels
professors de secundària de Menorca, sense els resultats de la
PCR. DS núm. 56, pàg. 3108.

RGE núm. 15920/20, relativa a obres d’ampliació de l’IES
Marc Ferrer, de Formentera. DS núm. 57, pàg. 3176.

RGE núm. 16034/20, relativa a valoració del conseller
d’Educació, Universitat i Investigació sobre la reforma
educativa i la tramitació de la LOMLOE. DS núm. 57, pàg.
3181.

RGE núm. 16085/20, relativa a autorització de l’eliminació
del castellà dels centres educatius. DS núm. 58, pàg. 3233.

RGE núm. 16268/20, relativa a Oficina de Defensa de Drets
Lingüístics de les Illes Balears. DS núm. 59, pàg. 3308.

RGE núm. 16270/20, relativa a mesures davant l’increment
de casos de la COVID-19 a l’ensenyament secundari. DS núm.
59, pàg. 3320.

RGE núm. 16367/20, relativa a exclusió de Formentera en
l’assignació dels mestres de pedagogia terapèutica que
s’incorporaran als centres educatius de Balears. DS núm. 60,
pàg. 3368.

RGE núm. 16383/20, relativa a projecte de l’escola de
Santanyí. DS núm. 60, pàg. 3361.

RGE núm. 16385/20, relativa a protestes de l’escola
concertada. DS núm. 60, pàg. 3371.

RGE núm. 17530/20, relativa a la previsió d’ús de l’edifici
del Govern ubicat al Parc Bit que està abandonat. DS núm. 61,
pàg. 3437.

RGE núm. 17636/20, relativa a beques per a menjador
escolar. DS núm. 61, pàg. 3432.
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RGE núm. 17957/20, relativa a instal·lació d’aparells de
purificació d’aire a centres educatius de les Illes Balears. DS
núm. 63, pàg. 3774.

RGE núm. 17958/20, relativa a obres del CEPA Joan Mir
i Mir. DS núm. 63, pàg. 3765.

Compareixences
RGE núm. 6142/20, per tal d’informar sobre la situació de

l’actual curs escolar davant la situació de crisi generada per la
pandèmia de la COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1786-1790,
1803-1807 i 1814-1816.

RGE núm. 8214/20, per informar sobre el procés de
desescalada als centres educatius de les Illes Balears. DS núm.
30, pàg. 2030-2035, 2048-2052 i 2058-2061.

RGE núm. 8772/20, per exposar la política universitària
envers la COVID-19. DS núm. 33, pàg. 2212-2216, 2229-2232
i 2238-2240.

RGE núm. 13647/20, per tal d’informar sobre les previsions
de cara a l’inici del pròxim curs 2020-21 dins la pandèmia de
la COVID-19. DS núm. 46, pàg. 2462-2466, 2479-2482 i
2488-2491.

CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS, ROSARIO SÁNCHEZ I GRAU

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 58, pàg. 3263-3268, 3275-3277 i 3281-3282. DS núm.
62, pàg. 3574-3576 i 3577-3578.

Interpel·lacions
RGE núm. 17680/20, relativa a política general del Govern

en matèria d’harmonització impositiva i sistema de finançament
autonòmic. DS núm. 63, pàg. 3787-3780 i 3790.

Preguntes
RGE núm. 1971/20, relativa a deute de 78 milions d’euros

a les Illes Balears per part del Govern del Sr. Sánchez. DS
núm. 19, pàg. 1268.

RGE núm. 2206/20, relativa a exigència de l’aprovació del
bloc de fiscalitat del REB al Govern del Sr. Sánchez. DS núm.
20, pàg. 1339.

RGE núm. 2778/20, relativa a acords del Consell de
Política Fiscal i Financera en relació amb la decisió del
Ministeri d’Hisenda de no reintegrar a les comunitats
autònomes l’import de l’IVA pendent de l’any 2017. DS núm.
21, pàg. 1412.

RGE núm. 3715/20, relativa a transferència del cànon de
sanejament d’aigües. DS núm. 23, pàg. 1547.

RGE núm. 4432/20, relativa a pujada d’imposts del Govern
central. DS núm. 24, pàg. 1608.

RGE núm. 6974/20, relativa a mesures extraordinàries per
ajudar els autònoms, PIME i famílies de les Illes Balears
afectats per la crisi de la COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1662.

RGE núm. 8104/20, relativa a conseqüències econòmiques
de la COVID-19. DS núm. 27, pàg. 1821.

RGE núm. 8111/20, relativa a reducció o eliminació
d’imposts per afrontar la crisi econòmica derivada de la
COVID-19. DS núm. 27, pàg. 1827.

RGE núm. 8431/20, relativa a criteris de repartiment dels
16.000 milions d’euros que va prometre el Govern de l’Estat.
DS núm. 29, pàg. 1948.

RGE núm. 8695/20, relativa a utilització dels doblers dels
ajuntaments per part d’altres administracions. DS núm. 30, pàg.
2019.

RGE núm. 9435/20, relativa a destinació del programa de
despesa 413G, accions públiques relatives a la COVID-19. DS
núm. 33, pàg. 2169.

RGE núm. 9664/20, relativa a dades relatives a increment
de la despesa i caiguda d’ingressos en relació amb la crisi de la
COVID-19. DS núm. 34, pàg. 2254.

RGE núm. 9668/20, relativa a pla d’ajustament i proposta
de modificació dels pressuposts de la comunitat autònoma de
l’any 2020 per adaptar-los a la realitat de la crisi econòmica i
social. DS núm. 34, pàg. 2245.

RGE núm. 14194/20, relativa a caiguda d’ingressos no
financers de la comunitat autònoma. DS núm. 47, pàg. 2507.

RGE núm. 14301/20, relativa a règim especial de les Illes
Balears. DS núm. 48, pàg. 2599.

RGE núm. 14881/20, relativa a harmonització d’imposts
per part del Govern del Sr. Sánchez. DS núm. 50, pàg. 2763.

RGE núm. 15131/20, relativa a retallades al pressupost de
les diferents conselleries i del sector públic instrumental. DS
núm. 51, pàg. 2837.

RGE núm. 15137/20, relativa a devolució de 18 milions
d’euros del conveni de la Platja de Palma. DS núm. 51, pàg.
2834.

RGE núm. 15619/20, relativa a pagament dels deutes dels
consells insulars. DS núm. 56, pàg. 3102.

RGE núm. 15639/20, relativa a límit de l’endeutament de
la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 56, pàg.
3114.

RGE núm. 16087/20, relativa a consideració del REIB en
els pressuposts generals de l’estat per a l’any 2021. DS núm.
58, pàg. 3239.

RGE núm. 16281/20, relativa a modificació de la tributació
dels pactes successoris de les Illes Balears. DS núm. 59, pàg.
3318.

RGE núm 17549/20, relativa a competència deslleial de les
Illes Balears amb altres comunitats autònomes a causa del tipus
impositiu de l’impost de successions. DS núm. 61, pàg. 3433.

Compareixences
RGE núm. 6137/20, per informar sobre la situació dels

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2020, en la nova situació de crisi derivada
de la pandèmia de la COVID-19. DS núm. 28, pàg. 1908-1912,
1927-1929 i 1935-1937.

RGE núm. 10233/20, per tal d’explicar el finançament de
l’anomenat Pla per a la reactivació i la diversificació
econòmica i social de les Illes Balears. DS núm. 43, pàg. 2410-
2414, 2426-2429 i 2435-2436.

RGE núm. 15545/20, en relació amb la presentació del límit
màxim de despesa no financera per a l’exercici de 2021. DS
núm. 55, pàg, 3074-3077, 3089-3091 i 3096-3097.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-063.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-063.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-063.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-026.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-030.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-030.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-033.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-046.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-058.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-058.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-062-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-062-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-063.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-019.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-019.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-020.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-020.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-021.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-021.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-023.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-024.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-025.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-027.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-027.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-029.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-030.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-033.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-033.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-034.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-034.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-047.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-048.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-050.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-051.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-051.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-051.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-056.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-056.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-058.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-058.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-059.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-061.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-028.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-043.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-055.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-055.pdf#page=2


68 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2020

CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI,
MIQUEL MIR I GUAL

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3599-3601 i 3603.

Decrets llei
9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del

territori de les Illes Balears. DS núm. 33, pàg. 2181-2184.

Interpel·lacions
RGE núm. 5973/19, relativa a política general del Govern

en matèria d’espais naturals protegits. DS núm. 59, pàg. 3329-
3331 i 3332-3333.

Preguntes
RGE núm. 10339/19, relativa a fondeigs sobre posidònia.

DS núm. 19, pàg. 1253.
RGE núm. 1964/20, relativa a revisió de l’autorització

atorgada per a una planta de formigó a Son Güells. DS núm.
19, pàg. 1258.

RGE núm. 2784/20, relativa a aigües jurisdiccionals
d’Algèria. DS núm. 21, pàg. 1415.

RGE núm. 3428/20, relativa a finançament de la planta de
triatge de Ca Na Putxa. DS núm. 22, pàg. 1476.

RGE núm. 3452/20, relativa a lluita contra la processionària
del pi. DS núm. 22, pàg. 1486.

RGE núm. 3706/20, relativa a potabilitat de l’aigua de
Menorca. DS núm. 23, pàg. 1541.

RGE núm. 3711/20, relativa a declaracions de la ministra
d’Assumptes Exteriors en relació amb l’ampliació de les aigües
jurisdiccionals d’Algèria. DS núm. 23, pàg. 1550.

RGE núm. 3714/20, relativa a actuacions per evitar els
vessaments d’aigües fecals sense depurar. DS núm. 23, pàg.
1537.

RGE núm. 4384/20, relativa a criteris de constitució del
Comitè de protecció de la posidònia. DS núm. 24, pàg. 1611.

RGE núm. 8101/20, relativa a presència de traces de la
COVID-19 en aigües residuals. DS núm. 27, pàg. 1822.

RGE núm. 9040/20, relativa a efectes que té el Decret Llei
9/2020 en els ciutadans de les Illes Balears. DS núm. 32, pàg.
2132.

RGE núm. 9956/20, relativa a renous que genera la
instal·lació suplementària d’energia elèctrica de Formentera.
DS núm. 38, pàg. 2319.

RGE núm. 9958/20, relativa a adjudicació de la neteja de
platges d’Eivissa i Formentera. DS núm. 38, pàg. 2321.

RGE núm. 14187/20, relativa a decret de regulació de
residus sanitaris. DS núm. 47, pàg. 2498.

RGE núm. 14237/20, relativa a vessaments d’aigües fecals
a Eivissa. DS núm. 48, pàg. 2587.

RGE núm. 14297/20, relativa a compliment de la legalitat
en el trasllat de residus sanitaris a la península. DS núm. 48,
pàg. 2595.

RGE núm. 14711/20, relativa a neteja del litoral durant
l’any 2020. DS núm. 49, pàg. 2679.

RGE núm. 14875/20, relativa a partides econòmiques
específiques per a Menorca Reserva de la Biosfera. DS núm.
50, pàg. 2758.

RGE núm. 15108/20, relativa al repartiment injust de les
ajudes estatals en matèria de residus del Pla d’impuls al medi
ambient (PIMA). DS núm. 51, pàg. 2836.

RGE núm.15564/20, relativa a matança de cabres a l’illot
d’Es Vedrà. DS núm. 56, pàg. 3101.

RGE núm. 15636/20, relativa a finançament de la
depuradora de Palma. DS núm. 56, pàg. 3106.

RGE núm. 15940/20, relativa a avanç de la construcció de
la depuradora d’Eivissa. DS núm. 57, pàg. 3170.

RGE núm. 16074/20, relativa a neteja de torrents. DS núm.
58, pàg. 3228.

RGE núm. 16083/20, relativa a neteja de torrents. DS núm.
58, pàg. 3227.

RGE núm. 16086/20, relativa a situació de les escoles de Ca
n’Estela, a Campos. DS núm. 58, pàg. 3234.

RGE núm. 17542/20, relativa a ajuda econòmica als
ciutadans i les ciutadanes d'Eivissa en relació amb Ca Na
Putxa. DS núm. 61, pàg. 3427.

CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE, MARC
ISAAC PONS I PONS

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3736-3738 i 3740-3741.

Decrets llei
13/2020, de 23 de novembre, pel qual s’estableixen mesures

urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió del servei
de transport públic regular de persones per carretera d’ús
general. DS núm. 61, pàg. 3459-3461.

Interpel·lacions
RGE núm. 14206/20, relativa a política del Govern en

relació amb l’habitatge assequible i social; adopció de mesures
i actuacions imminents. DS núm. 49, pàg. 2704-2705 i 2706-
2707.

Preguntes
RGE núm. 1956/20, relativa a nova taxa aèria. DS núm. 19,

pàg. 1273.
RGE núm. 3456/20, relativa a servei de transport ferroviari.

DS núm. 22, pàg. 1484.
RGE núm. 3694/20, relativa a adaptació dels vaixells a la

normativa IMO2020. DS núm. 23, pàg. 1533.
RGE núm. 4422/20, relativa a taxa aèria. DS núm. 24, pàg.

1612.
RGE núm. 4431/20, relativa a efectes del decret llei en

matèria d’habitatge. DS núm. 24, pàg. 1598.
RGE núm. 8222/20, relativa a finançament de l’habitatge

social. DS núm. 28, pàg. 1901.
RGE núm. 8231/20, relativa a mesures per pal·liar la crisi

provocada per la COVID-19 en matèria d’habitatge. DS núm.
28, pàg. 1898.

RGE núm. 9928/20, relativa a situació crítica dels
apartaments Don Pepe a Es Codolar. DS núm. 38, pàg. 2313.

RGE núm. 9959/20, relativa a pujada de preus dels bitllets
d’avió. DS núm. 38, pàg. 2323.
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RGE núm. 10813/20, relativa a freqüències i horaris de la
connectivitat entre illes. DS núm. 41, pàg. 2384.

RGE núm. 10850/20, relativa a habitatges HPO de
Menorca. DS núm. 41, pàg. 2374.

RGE núm. 10851/20, relativa a taxa al sector de la
reparació d’embarcacions nàutiques. DS núm. 41, pàg. 2376.

RGE núm. 14294/20, relativa a dades sobre la compra
d’habitatges a les Illes Balears. DS núm. 48, pàg. 2588.

RGE núm. 14298/20, relativa a mesures per evitar
l’ocupació il·legal d’habitatges. DS núm. 48, pàg. 2589.

RGE núm. 14306/20, relativa a desplegament de la Llei
d’habitatge. DS núm. 48, pàg. 2591.

RGE núm. 14643/20, relativa a nivell de transport interurbà
per causa de la COVID-19. DS núm. 49, pàg. 2683.

RGE núm. 14877/20, relativa a millora de la connectivitat
aèria de Menorca. 
DS núm. 50, pàg. 2759.

RGE núm. 15110/20, relativa a interessos del poble de
Fornells i de Ports de les Illes Balears. DS núm. 51, pàg. 2848.

RGE núm. 15356/20, relativa a convocatòria d’ajudes per
a la rehabilitació d’habitatges. DS núm. 53, pàg. 3006.

RGE núm. 15939/20, relativa a llicències de nou habitatge.
DS núm. 57, pàg. 3175.

RGE núm. 15938/20, relativa a promocions de l’IBAVI a
Menorca. DS núm. 58, pàg. 3224.

RGE núm. 16084/20, relativa a política de mobilitat del
Govern a Palma. DS núm. 58, pàg. 3236.

RGE núm. 16375/20, relativa a mesures d’impuls del
Govern per a la connectivitat aèria a l’any 2021. DS núm. 60,
pàg. 3376.

RGE núm. 16382/20, relativa a canvis en els fondeigs
d’embarcacions durant l’any 2020. DS núm. 60, pàg. 3367.

RGE núm. 17899/20, relativa a compensació a les empreses
de transport de les Illes per la COVID-19. DS núm. 63, pàg.
3763.

RGE núm. 17951/20, relativa a negociacions amb l’Estat
per a la cessió a Foment o a l’Ajuntament de Palma dels antics
quarters de Son Busquets. DS núm. 63, pàg. 3770.

RGE núm. 17954/20, relativa a llistes d’espera
d’amarraments en els ports de la comunitat autònoma. DS núm.
63, pàg. 3773.

Compareixences
RGE núm. 7628/20, per tal de celebrar una sessió

informativa sobre la situació de la connectivitat aèria i marítima
de les Illes Balears i Pitiüses en la nova situació de crisi
derivada de la pandèmia de la COVID-19 i la seva posterior
reactivació. DS núm. 29, pàg. 1958-1963, 1976-1978 i 1983-
1985.

CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I
TREBALL, IAGO NEGUERUELA I VÁZQUEZ

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3527-3530 i 3532-3533.

Decrets llei
1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a

la millora de la qualitat a zones turístiques. Debat i votació, DS
núm. 19, pàg. 1279-1283.

Interpel·lacions
RGE núm. 9476/20, relativa a reconstrucció econòmica. DS

núm. 48, pàg. 2609.
RGE núm. 14649/20, relativa a política del Govern de les

Illes Balears sobre les mesures de reactivació del sector turístic.
DS núm. 51, pàg. 2858-2859 i 2860-2861.

Preguntes
RGE núm. 1965/20, relativa a ecotaxa aèria. DS núm. 19,

pàg. 1259.
RGE núm. 2193/20, relativa a mitjans que implementarà el

Govern per aplicar el Decret llei contra el turisme d’excessos
per a la millora de la qualitat a zones turístiques. DS núm. 20,
pàg. 1343.

RGE núm. 2200/20, relativa a formació dels aturats de l’illa
de Menorca. DS núm. 20, pàg. 1333.

RGE núm. 2201/20, relativa a preocupació empresarial per
l’augment de l’atur a les Illes Balears. DS núm. 20, pàg. 1338.

RGE núm. 2780/20, relativa a regulació del turisme de
creuers. DS núm. 21, pàg. 1402.

RGE núm. 2783/20, relativa a Centre de Formació Nàutica
de Son Castelló. DS núm. 21, pàg. 1403.

RGE núm. 2792/20, relativa a decret d’excessos. DS núm.
21, pàg. 1409.

RGE núm. 2793/20, relativa a valoració del desviament de
reserves turístiques a hotels no afectats pel decret llei contra el
turisme d’excessos. DS núm. 21, pàg. 1411.

RGE núm. 3453/20, relativa a regulació del tot inclòs. DS
núm. 22, pàg. 1480.

RGE núm. 3712/20, relativa a moratòria d’atracaments per
a creuers a Palma. DS núm. 23, pàg. 1545.

RGE núm. 4421/20, relativa a moratòria en la reserva de
creuers. DS núm. 24, pàg. 1603.

RGE núm. 6968/20, relativa a recuperació de l’activitat
turística. DS núm. 25, pàg. 1664.

RGE núm. 7595/20, relativa a persones amb risc d’exclusió
social a les Illes Balears. DS núm. 26, pàg. 1744.

RGE núm. 8564/20, relativa a model turístic per a les Illes
Balears. DS núm. 30, pàg. 2023.

RGE núm. 8573/20, relativa a compliment de l’acord marc
per al manteniment de l’ocupació i la protecció del sector
serveis pactat amb els agents socials. DS núm. 30, pàg. 2022.

RGE núm. 8784/20, relativa a mesures de suport al turisme
a Menorca. DS núm. 31, pàg. 2080.

RGE núm. 8796/20, relativa a efectes del Decret Llei
9/2020 sobre l’economia i els llocs de treball a les Illes Balears.
DS núm. 31, pàg. 2083.

RGE núm. 9044/20, relativa a mesures i polítiques
d’ocupació i formació del Govern de les Illes Balears davant
les males dades d’atur a Balears. DS núm. 32, pàg. 2137.

RGE núm. 9430/20, relativa a mesures que està adoptant
l’AETIB davant el repte de la prova pilot. DS núm. 33, pàg.
2172.

RGE núm. 9622/20, relativa a paper del Govern en la
derogació de la reforma laboral a què s’han compromès el
PSOE i Unidas Podemos. DS núm. 34, pàg. 2256.
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RGE núm. 9660/20, relativa a resultat del pla pilot de
turisme. DS núm. 34, pàg. 2249.

RGE núm. 9942/20, relativa a valoració de l’activitat
econòmica després de l’estat d’alarma a les àrees de turisme i
treball a Balears. DS núm. 38, pàg. 2314.

RGE núm. 9951/20, relativa a prolongació dels ERTO. DS
núm. 38, pàg. 2310.

RGE núm. 9954/20, relativa a creixement de la pobresa a
les Illes Balears. DS núm. 38, pàg. 2315.

RGE núm. 9955/20, relativa a política del Govern pel que
fa al turisme de creuers. DS núm. 38, pàg. 2317.

RGE núm. 9961/20, relativa a valoració del Reial Decret
Llei 24/2020, relatiu als ERTO. DS núm. 38, pàg. 2325.

RGE núm. 10855/20, relativa a la publicació de la
convocatòria d’ajudes 2020, destinades a mantenir els llocs de
treball de persones amb discapacitat en centres especials
d’ocupació i eliminació de barreres arquitectòniques. DS núm.
41, pàg. 2381.

RGE núm. 14184/20, relativa a col·laboració
publicoprivada en matèria de turisme en les circumstàncies
actuals. DS núm. 47, pàg. 2511.

RGE núm. 14192/20, relativa a Balears com a destinació
segura. DS núm. 47, pàg. 2505.

RGE núm. 14193/20, relativa a ajuts per als autònoms. DS
núm. 47, pàg. 2506.

RGE núm. 14296/20, relativa a pla del Govern en matèria
turística. DS núm. 48, pàg. 2594.

RGE núm. 14299/20, relativa a retorn de prop de 12 milions
d’euros dels ERTO. DS núm. 48, pàg. 2597.

RGE núm. 14310/20, relativa a línia de treball de la
Conselleria de Turisme i Treball per fer que Balears sigui una
destinació més segura la propera temporada turística. DS núm.
48, pàg. 2602.

RGE núm. 14625/20, relativa a accions del Govern de les
Illes Balears davant la proposta del Govern central en relació
amb l'exclusió del sector del comerç i l'hoteleria de l'extensió
dels ERTO. DS núm. 49, pàg. 2677.

RGE núm. 14703/20, relativa a instruments de reactivació
del sector turístic provinents de la Unió Europea. DS núm. 49,
pàg. 2694.

RGE núm. 14819/20, relativa a sol·licitud d’ajudes per al
turisme. DS núm. 49, pàg. 2688.

RGE núm. 14869/20, relativa a atenció presencial als
serveis del SEPE a Eivissa i Formentera. DS núm. 50, pàg.
2755.

RGE núm. 14994/20, relativa a les dramàtiques xifres d’atur
i destrucció d’ocupació a les Illes Balears. DS núm. 50, pàg.
2765.

RGE núm. 15135/20, relativa a les Illes Balears com a
destinació turística segura. DS núm. 51, pàg. 2842.

RGE núm. 15258/20, relativa a previsió de mobilització de
recursos i generació de llocs de feina que el Govern va estimar
a l’aprovació del Decret Llei 8/2020. DS núm. 51, pàg. 2846.

RGE núm. 15563/20, relativa a recuperació del turisme a
les Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 2998.

RGE núm. 15569/20, relativa a competències de l’àrea del
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball. DS núm. 53,
pàg. 3002.

RGE núm. 15590/20, relativa a mesures i ajudes per
protegir els sectors afectats per les restriccions de mobilitat a
conseqüència de l’estat d’alarma. DS núm. 53, pàg. 3005.

RGE núm. 15626/20, relativa a càlcul de mòduls de
l’impost de turisme sostenible de la present temporada 2020.
DS núm. 56, pàg. 3116.

RGE núm. 15635/20, relativa a reactivació turística de la
temporada 2021. DS núm. 56, pàg. 3113.

RGE núm. 15945/20, relativa a ajudes a PIME i a autònoms
per fer front a la crisi econòmica. DS núm. 57, pàg. 3179.

RGE núm. 16190/20, relativa a proves PCR en origen. DS
núm. 58, pàg. 3229.

RGE núm. 16072/20, relativa a tests PCR en origen per
accedir a les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 3240.

RGE núm. 16266/20, relativa a mesures específiques per a
l’impuls de l’activitat al petit comerç i a la restauració. DS
núm. 59, pàg. 3319.

RGE núm. 16278/20, relativa a proves PCR a passatgers
nacionals. DS núm. 59, pàg. 3313.

RGE núm. 16378/20, relativa a identificació de clients a la
restauració. DS núm. 60, pàg. 3364.

RGE núm. 16380/20, relativa a presa de decisions en
relació amb els accessos a bars i restaurants. DS núm. 60, pàg.
3369.

RGE núm. 16384/20, relativa a nou model econòmic. DS
núm. 60, pàg. 3363.

RGE núm. 16386/20, relativa a situació de la convocatòria
d’ajuts per a autònoms. DS núm. 60, pàg. 3375.

RGE núm. 17546/20, relativa a dades d'atur. DS núm. 61,
pàg. 3428.

RGE núm. 17547/20, relativa a la recuperació de la
connectivitat aèria i la demanda turística. DS núm. 61, pàg.
3431.

RGE núm. 17895/20, relativa a reptes davant la reactivació
de l’activitat turística. DS núm. 63, pàg. 3777.

RGE núm. 17953/20, relativa a Balears com a referent i
primera destinació de la Mediterrània. DS núm. 63, pàg. 3771.

Compareixences
RGE núm. 5931/20, per informar sobre la situació

econòmica i laboral derivada de la crisi sanitària per la
propagació de la COVID-19. DS núm. 26, pàg. 1754-1759,
1772-1776 i 1783-1785.

CONSELLERA DE SALUT I CONSUM, PATRICIA
JUANA GÓMEZ I PICARD

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3670-3672 i 3674-3675.

Interpel·lacions
RGE núm. 11579/19, relativa a política general del Govern

en relació amb el servei de transport aeri sanitari. DS núm. 19,
pàg. 1276-1277 i 1278-1279.

RGE núm. 3631/20, relativa a política general del Govern
en matèria de fidelització dels professionals sanitaris. DS núm.
24, pàg. 1622-1624 i 1625-1626.

Preguntes
RGE núm. 1968/20, relativa a Atenció Primària de les Illes

Balears. DS núm. 19, pàg. 1263.
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RGE núm. 1970/20, relativa a revisió de les dietes per als
malalts que han de rebre atenció sanitària fora de la seva illa de
residència. DS núm. 19, pàg. 1266.

RGE núm. 2194/20, relativa a valoració del sistema de
contractació del personal sanitari per part de l’ib-salut. DS
núm. 20, pàg. 1331.

RGE núm. 2197/20, relativa a mesures adoptades per l’ib-
salut davant les irregularitats en el procediment de selecció del
personal d’infermeria per accedir al Servei de Salut de les Illes
Balears. DS núm. 20, pàg. 1332.

RGE núm. 2207/20, relativa a infeccions postoperatòries a
l’Hospital de Can Misses. DS núm. 20, pàg. 1341.

RGE núm. 2773/20, relativa a data prevista perquè el 061
es faci càrrec de les urgències extrahospitalàries a Formentera.
DS núm. 21, pàg. 1417.

RGE núm. 2782/20, relativa a llistes d’espera als hospitals
de les Illes Balears. DS núm. 21, pàg. 1414.

RGE núm. 3450/20, relativa a fidelitzar el personal sanitari
de les Illes Balears. DS núm. 22, pàg. 1471.

RGE núm. 3709/20, relativa a polítiques actives d’igualtat
entre el personal de l’ib-salut. DS núm. 23, pàg. 1548.

RGE núm. 3718/20, relativa a la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears davant l’increment de la despesa pública a l’ib-
salut. DS núm. 23, pàg. 1538.

RGE núm. 4417/20, relativa a situació de l’aparcament de
l’Hospital de Can Misses. DS núm. 24, pàg. 1602.

RGE núm. 4436/20, relativa a grau de tranquil·litat en
relació amb la COVID-19. DS núm. 24, pàg. 1600.

RGE núm. 6972/20, relativa a dades individualitzades per
municipis en relació amb els afectat per COVID-19. DS núm.
25, pàg. 1660.

RGE núm. 6973/20, relativa a gestió de la crisi de la
COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1661.

RGE núm. 7588/20, relativa a serveis 061 a Formentera. DS
núm. 26, pàg. 1747.

RGE núm. 7594/20, relativa a propostes de desconfinament.
DS núm. 26, pàg. 1740.

RGE núm. 8112/20, relativa a gestió de l’adquisició de
material sanitari per part del Govern per fer front a la COVID-
19. DS núm. 27, pàg. 1826.

RGE núm. 8228/20, relativa a organització de l’assistència
sanitària un cop superada la crisi sanitària provocada per la
COVID-19. DS núm. 28, pàg. 1895.

RGE núm. 8955/20, relativa a condició en què es troba el
centre de salut de Pere Garau de Palma. DS núm. 31, pàg.
2084.

RGE núm. 9036/20, relativa a base operativa del 061 a
Formentera. DS núm. 32, pàg. 2139.

RGE. núm. 9570/20, relativa a sistema de classificació per
colors a les residències de les Illes Balears. DS núm. 33, pàg.
2168.

RGE núm. 9654/20, relativa a Pla de vacunació 2020 per a
la població de les Illes Balears. DS núm. 40, pàg. 2360.

RGE núm. 9659/20, relativa a retallades a l’àrea de salut.
DS núm. 40, pàg. 2361.

RGE núm. 9670/20, relativa a cobrament de la carrera
professional pendent. DS núm. 40, pàg. 2359.

RGE núm. 10852/20, relativa a finançament de les
mascaretes als ciutadans de les Illes Balears. DS núm. 41, pàg.
2377.

RGE núm. 10858/20, relativa a xifres de la COVID-19. DS
núm. 41, pàg. 2369.

RGE núm. 14188/20, relativa a mesures sanitàries i socials
de prevenció aprovades per evitar la propagació de la
COVID-19 a les Illes Balears. DS núm. 47, pàg. 2500.

RGE núm. 14196/20, relativa a mesures immediates que
durà a terme el Govern per donar una solució a l’increment de
les llistes d’espera i la demora en les consultes dels metges
especialistes i les intervencions quirúrgiques. DS núm. 47, pàg.
2509.

RGE núm. 14207/20, relativa a brots de la COVID-19 a les
residències de les Illes Balears. DS núm. 47, pàg. 2502.

RGE núm. 14710/20, relativa a aplicació de mesures a
residències de gent gran i centres de discapacitat per evitar
contagis massius de la COVID-19. DS núm. 49, pàg. 2691.

RGE núm. 14714/20, relativa a segona onada de la COVID-
19. DS núm. 49, pàg. 2690.

RGE núm. 14873/20, relativa a actuacions del Servei de
Salut envers un possible increment de brots i casos COVID-19
a la tardor-hivern. DS núm. 50, pàg. 2751.

RGE núm. 14879/20, relativa a reducció de les llistes
d’espera. DS núm. 50, pàg. 2762.

RGE núm. 14884/20, relativa a 155 a la sanitat balear. DS
núm. 50, pàg. 2764.

RGE núm. 15133/20, relativa a política sanitària del Govern
respecte dels centres d’oci infantil de les Illes Balears. DS núm.
51, pàg. 2840.

RGE núm. 15138/20, relativa a protecció del coronavirus a
les infermeres embarassades. DS núm. 51, pàg. 2845.

RGE núm. 15568/20, relativa a grau de compliment de les
mesures de restricció imposades per lluitar contra la pandèmia.
DS núm. 53, pàg. 2997.

RGE núm. 15589/20, relativa a horari del toc de queda. DS
núm. 53, pàg. 2996.

RGE núm. 15567/20, relativa a campanya de vacunació
contra la grip. DS núm. 53, pàg. 3001.

RGE núm. 15630/20, relativa a vaga de metges a les Illes
Balears. DS núm. 56, pàg. 3104.

RGE núm. 15634/20, relativa a mesures del Reial Decret
Llei 29/2020. DS núm. 56, pàg. 3111.

RGE núm. 15638/20, relativa a seguretat dels estudiants en
els desplaçaments a la UIB. DS núm. 56, pàg. 3109.

RGE núm. 15783/20, relativa a protocol de realització de
proves PCR a pacients ingressats a l’Hospital Son Espases. DS
núm. 56, pàg. 3103.

RGE núm. 15931/20, relativa a valoració de la resposta de
Fernando Simón sobre infermeres infeccioses i malalties
infeccioses. DS núm. 57, pàg. 3182.

RGE núm. 15932/20, relativa a prohibició del Govern de
les activitats d’atraccions de fira a les Illes Balears. DS núm.
57, pàg. 3172.

RGE núm. 15942/20, relativa a control a les residències de
gent gran durant la pandèmia. DS núm. 57, pàg. 3177.

RGE núm. 15943/20, relativa a efectivitat dels protocols
sanitaris aplicats per evitar contagis COVID-19 a les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 3178.

RGE núm. 15944/20, relativa a trasllat de l’ambulatori d’El
Carme. DS núm. 57, pàg. 3171.

RGE núm. 16068/20, relativa a servei d’hemodiàlisi a
l’Hospital de Formentera. DS núm. 58, pàg. 3235.

RGE núm. 16081/20, relativa a congestió dels llits de les
UCI dels centres hospitalaris de les Illes Balears. DS núm. 58,
pàg. 3238.
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RGE núm. 16188/20, relativa a cessament del cap de servei
de la UCI de l’Hospital Mateu Orfila. DS núm. 58, pàg. 3225.

RGE núm. 16277/20, relativa a transparència en la gestió
sanitària. DS núm. 59, pàg. 3317.

RGE núm. 16279/20, relativa a cessament del cap de la UCI
de l’Hospital Mateu Orfila. DS núm. 59, pàg. 3309.

RGE núm. 16334/20, relativa a valoració de la crisi
generada en el servei de medicina intensiva de l’Hospital
Mateu Orfila. DS núm. 59, pàg. 3306.

RGE núm. 16338/20, relativa a valoració del Govern de la
proposta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears per
col·laborar en la realització dels tests d’antígens. DS núm. 59,
pàg. 3307.

RGE núm. 16379/20, relativa a funcionament dels protocols
COVID. DS núm. 60, pàg. 3372.

RGE núm. 16381/20, relativa a programes de detecció de
càncer a les Illes Balears. DS núm. 60, pàg. 3373.

RGE núm. 16388/20, relativa a visites restringides a usuaris
de residències de la tercera edat. DS núm. 60, pàg. 3365.

RGE núm. 17538/20, relativa a valoració de l’estratègia de
vacunació front al SARS-Cov-2 anunciada des del Ministeri de
Sanitat. DS núm. 61, pàg. 3424.

RGE núm. 17543/20, relativa a dedicació de l'Hospital
Verge del Toro a usos sociosanitaris. DS núm. 61, pàg. 3426.

RGE núm. 17897/20, relativa a calendari de vacunació
previst a la nostra comunitat autònoma. DS núm. 63, pàg. 3766.

RGE núm. 17949/20, relativa a problemàtica amb la
saturació dels laboratoris que fan PCR a residents de les Illes
Balears a la península. DS núm. 63, pàg. 3762.

RGE núm. 17952/20, relativa a controls sanitaris que
s’estan efectuant a ports i aeroports per detectar possibles casos
de la COVID-19. DS núm. 63, pàg. 3775.

Compareixences
RGE núm. 5929/20, per informar sobre les accions dutes a

terme per la conselleria de la qual és titular davant la crisi
generada per la propagació de la COVID-19. DS núm. 25, pàg.
1673-1677, 1961-1694 i 1702-1705.

RGE núm. 13875/20, per tal d’informar sobre la situació
actual de la pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears, així
com sobre la gestió efectuada en matèria de salut. DS núm. 48,
pàg. 2642-2646, 2660-2663 i 2669-2671.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT, PILAR COSTA I SERRA

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3503-3504 i 3506.

Interpel·lacions
RGE núm. 5716/19, relativa a autogovern de les Illes

Balears. DS núm. 21, pàg. 1425.
RGE núm. 139/20, relativa a full de ruta del Govern de les

Illes Balears davant el nou govern d’Espanya. DS núm. 20, pàg.
1365-1367 i 1368-1369.

RGE núm. 14976/20, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears pel que fa a la defensa de l’ordre
constitucional. DS núm. 56, pàg. 3126-3128 i 3129-3130.

Preguntes
RGE núm. 2198/20, relativa a actuacions de l’IB Dona. DS

núm. 21, pàg. 1397.
RGE núm. 2203/20, relativa a nou director general a la

Conselleria de Presidència. DS núm. 21, pàg. 1398.
RGE núm. 2777/20, relativa a actuacions de la normativa

per a l’elecció del Síndic de Greuges. DS núm. 21, pàg. 1401.
RGE núm. 4433/20, relativa a modificació de les lleis de les

Illes Balears qüestionades pel Govern central. DS núm. 24,
pàg. 1599.

RGE núm. 7592/20, relativa a pactes autonòmics de la
reconstrucció de Balears. DS núm. 26, pàg. 1746.

RGE núm. 8558/20, relativa a publicitat institucional a la
premsa local. DS núm. 30, pàg. 2017.

RGE núm. 9944/20, relativa a atacs i a assetjaments soferts
per militants de VOX. DS núm. 38, pàg. 2311.

RGE núm. 14876/20, relativa a federalisme interior. DS
núm. 50, pàg. 2752.

RGE núm. 15555/20, relativa a propostes per minimitzar
l’impacte econòmic i social a l’àmbit de l’oci i la cultura. DS
núm. 53, pàg. 2993.

RGE núm. 15935/20, relativa a lluita contra l’homofòbia i
el masclisme. DS núm. 57, pàg. 3174.

RGE núm. 16276/20, relativa a tests PCR per als estudiants
que estudien a la península. DS núm. 59, pàg. 3311.

RGE núm. 17544/20, relativa a reducció d’alts càrrecs. DS
núm. 61, pàg. 3423.

Compareixences
RGE núm. 9519/20, per tal d’explicar el Pla de conciliació

anunciat en el Consell de Govern. DS núm. 50, pàg. 2808-
2811, 2822-2824 i 2828-2829.

PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS,
FRANCESCA LLUCH ARMENGOL I SOCIAS

Debat de política general
Debat de política general del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 52, pàg. 2894-2907, 2915-2919, 2921-2923, 2928-
2931, 2935-2939, 2940-2942, 2946-2949, 2954-2957, 2958-
2959, 2964-2966, 2968-2970, 2976-2979, 2981-2982 i 2987-
2988.

Preguntes
RGE núm. 1905/20, relativa a auditoria a l’IMAS, DS núm.

20, pàg. 1348.
RGE núm. 1961/20, relativa a garantia d’atenció als

pacients en català. DS núm. 20, pàg. 1346.
RGE núm. 1973/20, relativa a reivindicacions recollides a

la carta tramesa al president Pedro Sánchez. DS núm. 20, pàg.
1349.

RGE núm. 2195/20, relativa a resposta de l’executiu de
Sánchez i Iglesias a les cartes enviades als diferents ministeris
per part de les conselleries del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 20, pàg. 1351.

RGE núm. 2196/20, relativa a valoració del funcionament
de l’ensenyament públic. DS núm. 20, pàg. 1352.

RGE núm. 2199/20, relativa a responsabilitats que assumirà
el Govern amb els menors tutelats i sota la protecció de
l’administració. DS núm. 20, pàg. 1345.
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RGE núm. 2208/20, relativa a aval a l’actuació i
manifestacions de la consellera d’Afers Socials i Esports en
relació amb l’escàndol dels abusos a menors tutelats. DS núm.
20, pàg. 1354.

RGE núm. 2772/20, relativa a grans reptes de l’acord de
governabilitat, habitatge, mobilitat i sostenibilitat i transició
ecològica. DS núm. 21, pàg. 1422.

RGE núm. 2774/20, relativa a valoració del règim de
compensacions al transport marítim de mercaderies. DS núm.
21, pàg. 1418.

RGE núm. 2779/20, relativa a aplicació efectiva del
protocol d’intencions signats per a la millora de les condicions
laborals dels treballadors subcontractats per IB3. DS núm. 21,
pàg. 1419.

RGE núm. 2788/20, relativa a increment d’alts càrrecs
polítics del Govern. DS núm. 21, pàg. 1423.

RGE núm. 3249/20, relativa a adoctrinament ideològic i
polític als centres educatius de Balears. DS núm. 21, pàg. 1421.

RGE núm. 3423/20, relativa a cancel·lacions de vols entre
illes d’Air Nostrum. DS núm. 22, pàg. 1488.

RGE núm. 3438/20, relativa a prostitució i abusos sexuals
a menors tutelats. DS núm. 22, pàg. 1492.

RGE núm. 3446/20, relativa a valoració del Reial Decret
232/2020, sobre compensació al transport marítim i aeri de
mercaderies. DS núm. 22, pàg. 1491.

RGE núm. 3448/20, relativa a cessament de la consellera
d’Afers Socials i Esports per la seva gestió en relació amb els
menors sota la seva protecció i responsabilitat. DS núm. 22,
pàg. 1490.

RGE núm. 3630/20, relativa a depuració de responsabilitats
en el cas d’abusos a menors sota la competència de
l’administració. DS núm. 22, pàg. 1493.

RGE núm. 3697/20, relativa a resposta efectiva a les
preguntes de control. DS núm. 23, pàg. 1551.

RGE núm. 3704/20, relativa a coneixement dels casos de
prostitució i abusos sexuals a menors. DS núm. 23, pàg. 1554.

RGE núm. 3716/20, relativa a política d’habitatge. DS núm.
23, pàg. 1557.

RGE núm. 3717/20, relativa a les Illes Balears del 2023. DS
núm. 23, pàg. 1553.

RGE núm. 4257/20, relativa a Decret llei de mesures
urgents en matèria d’habitatge i l’emergència habitacional. DS
núm. 23, pàg. 1556.

RGE núm. 4418/20, relativa a mesures de suport a la
pagesia. DS núm. 24, pàg. 1614.

RGE núm. 4420/20, relativa a protocols i mesures aprovats
els darrers deu anys. DS núm. 24, pàg. 1618.

RGE núm. 4425/20, relativa a adopció de mesures davant
la davallada de reserves turístiques. DS núm. 24, pàg. 1615.

RGE núm. 4434/20, relativa a defensa dels interessos dels
municipis de les Illes Balears afectats per la tempesta Glòria.
DS núm. 24, pàg. 1619.

RGE núm. 4438/20, relativa a revisió de la indemnització
de doble residència després de la recomanació de l’Oficina de
prevenció i lluita contra la corrupció. DS núm. 24, pàg. 1616.

RGE núm. 6963/20, relativa a valoració del Govern sobre
els actuals casos positius de coronavirus a Balears. DS núm. 25,
pàg. 1668.

RGE núm. 6965/20, relativa a prioritats de la reconstrucció
econòmica. DS núm. 25, pàg. 1665.

RGE núm. 6970/20, relativa a motius dels contagis per la
COVID-19. DS núm. 25, pàg. 1670.

RGE núm. 6975/20, relativa a actuació del Govern en
matèria sanitària per fer front a la COVID-19. DS núm. 25,
pàg. 1671.

RGE núm. 6976/20, relativa a mesures socioeconòmiques
insuficients adoptades. DS núm. 25, pàg. 1667.

RGE núm. 7589/20, relativa a previsió del Govern de les
Illes Balears d’impulsar una línia d’ajudes a fons perdut per a
autònoms. DS núm. 26, pàg. 1748.

RGE núm. 7590/20, relativa a reactivació del sector turístic.
DS núm. 26, pàg. 1749.

RGE núm. 7591/20, relativa a mesures per alleujar la
càrrega impositiva. DS núm. 26, pàg. 1751.

RGE núm. 7597/20, relativa a propostes del Govern de les
Illes Balears per superar la crisi generada per la COVID-19. DS
núm. 26, pàg. 1752.

RGE núm. 8100/20, relativa a escenaris de restabliment de
les connexions. DS núm. 27, pàg. 1828.

RGE núm. 8102/20, relativa a gestió de l’adquisició de
mascaretes defectuoses destinades a ús de personal sanitari. DS
núm. 27, pàg. 1831.

RGE núm. 8107/20, relativa a poder de decisió que té el
Govern en relació amb l’execució del Pla cap a una nova
normalitat. DS núm. 27, pàg. 1830.

RGE núm. 8114/20, relativa a mesures de desconfinament.
DS núm. 27, pàg. 1833.

RGE núm. 8224/20, relativa a impuls d’una regulació que
permeti el canvi d’ús dels hotels obsolets. DS núm. 28, pàg.
1902.

RGE núm. 8225/20, relativa a valoració de la fase 1 del pla
de desconfinament. DS núm. 28, pàg. 1905.

RGE núm. 8232/20, relativa a efectivitat de les peticions
formulades per la presidenta al Govern central i a la Unió
Europea per pal·liar els efectes de la COVID-19. DS núm. 28,
pàg. 1906.

RGE núm. 8233/20, relativa a reestructuració dels
pressuposts. DS núm. 28, pàg. 1904.

RGE núm. 8418/20, relativa a mesures de conciliació
proposades per la FAPA. DS núm. 29, pàg. 1951.

RGE núm. 8420/20, relativa a reobertura dels establiments
comercials i hostalers. DS núm. 29, pàg. 1955.

RGE núm. 8421/20, relativa a mesures aprovades pel
Govern de Pedro Sánchez pel que fa al turisme. DS núm. 29,
pàg. 1954.

RGE núm. 8425/20, relativa a situació del transport aeri.
DS núm. 29, pàg. 1952.

RGE núm. 8432/20, relativa a previsions del seu govern per
a la temporada turística d’enguany. DS núm. 29, pàg. 1956.

RGE núm. 8569/20, relativa a procediment per a la compra
de material sanitari. DS núm. 30, pàg. 2027.

RGE núm. 8572/20, relativa a resultat de les negociacions
del Govern amb el Govern central per aconseguir una
reactivació econòmica. DS núm. 30, pàg. 2026.

RGE núm. 8575/20, relativa a model econòmic del Govern.
DS núm. 30, pàg. 2028.

RGE núm. 8696/20, relativa a accions del Govern davant la
discriminació de Balears en el repartiment del fons de rescat
autonòmic. DS núm. 30, pàg. 2024.

RGE núm. 8786/20, relativa a coherència entre el Decret
Llei 8/2020 i els objectius d’economia verda del Pla autonòmic
de reactivació i transformació econòmica. DS núm. 31, pàg.
2087.
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RGE núm. 8792/20, relativa a gestió per part del Govern de
la crisi provocada per la COVID-19. DS núm. 31, pàg. 2090.

RGE núm. 8793/20, relativa a necessitat urgent d’un pla
transversal de conciliació per ajudar les famílies de Balears a
conciliar vida familiar i laboral davant la fase 3. DS núm. 31,
pàg. 2088.

RGE núm. 8798/20, relativa a reactivació de l’economia
prevista pel Govern. DS núm. 31, pàg. 2092.

RGE núm. 8799/20, relativa a reducció de càrrecs polítics.
DS núm. 31, pàg. 2091.

RGE núm. 9034/20, relativa a comptar amb les
recomanacions d’experts. DS núm. 32, pàg. 2142.

RGE núm. 9035/20, relativa a reclamació al Govern de
l’Estat en relació amb el transport de mercaderies a les Balears.
DS núm. 32, pàg. 2140.

RGE núm. 9041/20, relativa a percepció de la situació
econòmica actual de les Illes Balears. DS núm. 32, pàg. 2144.

RGE núm. 9042/20, relativa a necessitat de tots els càrrecs
polítics actuals. DS núm. 32, pàg. 2141.

RGE núm. 9429/20, relativa a criteris per a l’assignació de
recursos del fons de l’ITS. DS núm. 33, pàg. 2173.

RGE núm. 9436/20, relativa a quantia que rebrà la nostra
comunitat autònoma del fons de reconstrucció autonòmic. DS
núm. 33, pàg. 2179.

RGE núm. 9440/20, relativa a despesa pública. DS núm. 33,
pàg. 2177.

RGE núm. 9441/20, relativa a garanties sanitàries del pla
pilot en matèria turística. DS núm. 33, pàg. 2176.

RGE núm. 9583/20, relativa a triatge per colors dels usuaris
de les residència enfront de la COVID-19. DS núm. 33, pàg.
2174.

RGE núm. 9624/20, relativa a situació del Pla autonòmic de
reactivació i transformació econòmica de les Illes Balears. DS
núm. 34, pàg. 2257.

RGE núm. 9655/20, relativa a modificació de la normativa
del català a l’administració autonòmica. DS núm. 34, pàg.
2260.

RGE núm. 9665/20, relativa a repartiment del fons de
reconstrucció autonòmica. DS núm. 34, pàg. 2263.

RGE núm. 9667/20, relativa a participació dels sectors
afectats en la tramitació del Projecte de llei de mesures urgents
d’impuls a l’activitat econòmica. DS núm. 34, pàg. 2261.

RGE núm. 9671/20, relativa a reobertura de les unitats
bàsiques de salut. DS núm. 34, pàg. 2259.

RGE núm. 9943/20, relativa a pla de reactivació. DS núm.
38, pàg. 2330.

RGE núm. 9948/20, relativa a valoració de l’inici de la
temporada turística. DS núm. 38, pàg. 2329.

RGE núm. 9949/20, relativa a problemàtica de la
connectivitat de Menorca. DS núm. 38, pàg. 2327.

RGE núm. 9952/20, relativa a nou menyspreu del Govern
central a les Illes Balears davant la concessió de prerrogatives
especials per a les Illes Canàries, en relació amb l'extensió dels
ERTO. DS núm. 38, pàg. 2331.

RGE núm. 9962/20, relativa a previsió de reactivació
econòmica. DS núm. 38, pàg. 2332.

RGE núm. 10857/20, relativa a implantació d’alguna
mesura més per a la reactivació econòmica de la nostra
comunitat autònoma. DS núm. 41, pàg. 2389.

RGE núm. 10859/20, relativa a pujada d’imposts. DS núm.
41, pàg. 2387.

RGE núm.10861/20, relativa a increment del 15% de
l’edificabilitat als establiments turístics. DS núm. 41, pàg.
2388.

RGE núm. 10864/20, relativa a espais suficients als centres
educatius de Balears per complir amb les mesures de seguretat
sanitària. DS núm. 41, pàg. 2386.

RGE núm. 14180/20, relativa a increment d’arribada de
pasteres a les nostres illes. DS núm. 47, pàg. 2512.

RGE núm. 14195/20, relativa a preparació davant la segona
onada del coronavirus. DS núm. 47, pàg. 2515.

RGE núm. 14197/20, relativa a finançament necessari per
elaborar uns pressuposts que siguin capaços de fer front a
l’emergència sanitària, econòmica i social a les Illes Balears.
DS núm. 47, pàg. 2514.

RGE núm. 14199/20, relativa a valoració del Govern sobre
l’aixecament de restriccions sobre viatges. DS núm. 47, pàg.
2517.

RGE núm. 14286/20, relativa a mesures per pal·liar la
dramàtica situació que hauran d’afrontar molts d’autònoms i
empreses aquesta temporada baixa. DS núm. 48, pàg. 2607.

RGE núm. 14287/20, relativa a proliferació de serps a
Eivissa. DS núm. 48, pàg. 2605.

RGE núm. 14302/20, relativa a conseqüències de la
pandèmia i gestió del Govern. DS núm. 48, pàg. 2608.

RGE núm. 14305/20, relativa a mesures per pal·liar la crisi
econòmica i sanitària. DS núm. 48, pàg. 2606.

RGE núm. 14682/20, relativa a anàlisi de la incidència de
la COVID-19 a les residències de les Illes Balears. DS núm. 49,
pàg. 2698.

RGE núm. 14700/20, relativa a participació del Govern en
el disseny del Pla nacional de reformes. DS núm. 49, pàg.
2697.

RGE núm. 14705/20, relativa a immigració il·legal. DS
núm. 49, pàg. 2699.

RGE núm. 14707/20, relativa a auditoria externa sobre la
gestió de la pandèmia. DS núm. 49, pàg. 2695.

RGE núm. 14716/20, relativa a postura del Govern en
relació amb l’ocupació il·legal d’habitatges. DS núm. 49, pàg.
2701.

RGE núm. 14865/20, relativa a adopció de mesures
extraordinàries en relació amb el comerç. DS núm. 50, pàg.
2768.

RGE núm. 14870/20, relativa a balanç de la situació de
l’epidèmia. DS núm. 50, pàg. 2770.

RGE núm. 14872/20, relativa a mesures previstes per
alleujar la pressió fiscal davant la dramàtica situació econòmica
derivada de la pandèmia. DS núm. 50, pàg. 2772.

RGE núm. 14882/20, relativa a resultats del suposat Pla de
reactivació. DS núm. 50, pàg. 2774.

RGE núm. 14883/20, relativa a adoctrinament als centres
educatius de Balears. DS núm. 50, pàg. 2771.

RGE núm. 15085/20, relativa a propostes incloses en el Pla
de reactivació econòmica. DS núm. 51, pàg. 2854.

RGE núm. 15089/20, relativa a valoració de l’anunci de les
navilieres de suspendre els trajectes a primera i darrera hora
entre Formentera i Eivissa. DS núm. 51, pàg. 2850.

RGE núm. 15107/20, relativa a impuls als mitjans de
comunicació públics i privats de les Illes Balears. DS núm. 51,
pàg. 2853.

RGE núm. 15132/20, relativa a introducció a l’agenda
política balear del canvi de model d’estat. DS núm. 51, pàg.
2852.
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RGE núm. 15141/20, relativa a actuacions en relació amb
la part fiscal del REB. DS núm. 51, pàg. 2855.

RGE núm. 15535/20, relativa a aplicació de l’estratègia per
diversificar l’economia al conjunt de les Illes. DS núm. 53, pàg.
3009.

RGE núm. 15554/20, relativa a tancament de bars. DS núm.
53, pàg. 3011.

RGE núm. 15558/20, relativa a manteniment d’un sistema
de finançament sense modulacions. DS núm. 53, pàg. 3010.

RGE núm. 15570/20, relativa a condicions al pressupost del
2021. DS núm. 53, pàg. 3014.

RGE núm. 15575/20, relativa a mesures d’impuls d’activitat
de la cadena de valor de la indústria turística. DS núm. 53, pàg.
3012.

RGE núm. 15625/20, relativa a valoració de la situació de
la pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears. DS núm. 56,
pàg. 3119.

RGE núm. 15628/20, relativa a mesures de contenció de
contagis. DS núm. 56, pàg. 3122.

RGE núm. 15629/20, relativa a reclamació de drets dels
docents interins. DS núm. 56, pàg. 3121.

RGE núm. 15778/20, relativa a inversió territorialitzada del
projecte de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2021 en
relació amb les Illes Balears. DS núm. 56, pàg. 3123.

RGE núm. 15779/20, relativa a valoració de la presidenta
quant al tracte cap a les Illes Balears en el Projecte de llei de
pressuposts generals de l’Estat 2021. DS núm. 56, pàg. 3118.

RGE núm. 15929/20, relativa a mesures de millora de
l’eficàcia en la gestió del Govern. DS núm. 57, pàg. 3187.

RGE núm. 15930/20, relativa a canvis normatius immediats
per agilitar els 2.500 milions d’euros que, segons els
constructors, estan aturats per la lentitud administrativa. DS
núm. 57, pàg. 3183.

RGE núm. 15934/20, relativa a característiques del fons
capital risc. DS núm. 57, pàg. 3184.

RGE núm. 15936/20, relativa a plus de residència de
22.000 euros. DS núm. 57, pàg. 3186.

RGE núm. 15946/20, relativa a aplicació de noves mesures
restrictives de caràcter sanitari. DS núm. 57, pàg. 3188.

RGE núm. 16073/20, relativa a inici de les proves per
detectar la COVID-19 als ports i aeroports de les Illes Balears.
DS núm. 58, pàg. 3244.

RGE núm. 16075/20, relativa a actuació de Ports IB
respecte de l’opinió dels ajuntaments. DS núm. 58, pàg. 3242.

RGE núm. 16078/20, relativa a silenciar VOX als mitjans
de comunicació. DS núm. 58, pàg. 3245.

RGE núm. 16079/20, relativa a valoració de la inversió
pressupostària del Govern per a autònoms, PIME i empreses.
DS núm. 58, pàg. 3241.

RGE núm. 16088/20, relativa a reactivació de l’ocupació.
DS núm. 58, pàg. 3246.

RGE núm. 16267/20, relativa a situació dels immigrants
il·legals de l’hotel de S’Arenal de Llucmajor. DS núm. 59, pàg.
3323.

RGE núm. 16269/20, relativa a gestions del Govern per
rebre les competències de l’Estat pendents de transferència. DS
núm. 59, pàg. 3322.

RGE núm. 16271/20, relativa a suport a les esmenes als
pressuposts generals de l’Estat per augmentar la inversió estatal
a les Illes Balears. DS núm. 59, pàg. 3324.

RGE núm. 16273/20, relativa a dotació del factor
d’insularitat als PGE per a 2021. DS núm. 60, pàg. 3378.

RGE núm. 16282/20, relativa a mesures per als col·lectius
que estan quedant enrere en aquesta pandèmia. DS núm. 59,
pàg. 3326.

RGE núm. 16377/20, relativa a posicionament del Govern
balear davant l’escola pública i la concertada. DS núm. 60, pàg.
3380.

RGE núm. 16387/20, relativa a gestions per millorar les
inversions recollides en els pressuposts generals de l’Estat per
a les Illes Balears. DS núm. 60, pàg. 3384.

RGE núm. 16389/20, relativa a polítiques del Govern sobre
el seu pressupost. DS núm. 60, pàg. 3381.

RGE núm. 17483/20, relativa a tests diagnòstics de la
COVID-19 a ports i aeroports per entrar a les Illes Balears. DS
núm. 60, pàg. 3379.

RGE núm. 17492/20, relativa a posicionament de la Sra.
Armengol pel que fa a l’harmonització fiscal de les comunitats
autònomes com ha negociat Esquerra Republicana de
Catalunya amb el Govern central. DS núm. 60, pàg. 3383.

RGE núm. 17529/20, relativa a augment del tipus d’IVA a
les empreses de servei. DS núm. 61, pàg. 3440.

RGE núm. 17533/20, relativa a projecte de les Illes Balears
per optar a finançament a través del Fons Next Generation de
la Unió Europea. DS núm. 61, pàg. 3442.

RGE núm. 17541/20, relativa a mesures per a la reducció de
la desocupació. DS núm. 61, pàg. 3441.

RGE núm. 17550/20, relativa a aplicació de tots els
programes de prevenció sanitària a les Illes Balears. DS núm.
61, pàg. 3443.

RGE núm. 17637/20, relativa a mesures respecte dels alts
comandaments que figuren al conegut xat de militars. DS núm.
61, pàg. 3438.

RGE núm. 17896/20, relativa a data de sortida de Mallorca
del nivell 4. DS núm. 63, pàg. 3780.

RGE núm 17898/20, relativa a mesures restrictives davant
d’una possible tercera onada de la pandèmia de la COVID-19.
DS núm. 63, pàg. 3783.

RGE núm. 17940/20, relativa a gestió sanitària, econòmica
i social realitzada pel Govern enguany. DS núm. 63, pàg. 3781.

RGE núm. 17948/20, relativa a Commonwealth
mediterrània. DS núm. 63, pàg. 3779.

RGE núm. 17960/20, relativa a cribratge massiu a la
població de les nostres illes per detectar possibles casos de la
COVID-19. DS núm. 63, pàg. 3784.

Compareixences
RGE núm. 6977/20, per retre compte dels efectes de la

situació econòmica provocada per la pandèmia del coronavirus
i les mesures que pensa adoptar per pal·liar la situació. DS
núm. 27, pàg. 1834-1840, 1853-1857 i 1863-1867.

RGE núm. 12907/20, per tal d’informar sobre la situació
actual de la pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears i les
conseqüències sanitàries i econòmiques d’aquesta. DS núm. 47,
pàg. 2524-2529, 2543-2547 i 2554-2558.
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VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS, JUAN
PEDRO YLLANES I SUÁREZ

Projectes de llei
RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears pre a l’any 2021. DS
núm. 62, pàg. 3690-3693 i 3695-3696.

Decrets llei
8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries

per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de
les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada
per la COVID-19. DS núm. 31, pàg. 2094-2102.

Interpel·lacions
RGE núm. 14650/20, relativa a política del Govern de les

Illes Balears sobre mesures per a la reactivació del sector de
comerç. DS núm. 61, pàg. 3446-3448 i 3449-3450.

RGE núm. 14863/20, relativa a política general del Govern
en relació amb el comerç. DS núm. 53, pàg. 3017-3018 i 3019-
3020.

Preguntes
RGE núm. 1955/20, relativa a compliment efectiu dels

terminis en la transició energètica a renovables. DS núm. 19,
pàg. 1254.

RGE núm. 1962/20, relativa a calendari d’accions del 2020
per complir amb els compromisos derivats de la Declaració
d’Emergència Climàtica. DS núm. 19, pàg. 1257.

RGE núm. 1974/20, relativa a contactes entre el Govern de
les Illes Balears i el vicepresident de Drets Socials i Agenda
2030 d’Espanya. DS núm. 19, pàg. 1272.

RGE núm. 3449/20, relativa a prohibició dels vehicles
diesel l’any 2025. DS núm. 22, pàg. 1478.

RGE núm. 3455/20, relativa a situació del comerç de
Palma. DS núm. 22, pàg. 1483.

RGE núm. 3702/20, relativa a adopció de mesures urgents
davant la situació del petit i mitjà comerç. DS núm. 23, pàg.
1539.

RGE núm. 4426/20, relativa a distribució de gas natural a
Mallorca. DS núm. 24, pàg. 1595.

RGE núm. 4428/20, relativa a punts de recàrrega de
vehicles elèctrics a zones turístiques. DS núm. 24, pàg. 1606.

RGE núm. 7596/20, relativa a reducció del pes que
representa el sector turístic en relació amb el PIB. DS núm. 26,
pàg. 1743.

RGE núm. 8797/20, relativa a restriccions de circulació per
als vehicles diesel de cara al 2025. DS núm. 31, pàg. 2086.

RGE núm. 10853/20, relativa a valoració del Pla de
reactivació econòmica en relació amb les àrees d’indústria i
comerç. DS núm. 41, pàg. 2378.

RGE núm. 10860/20, relativa al sector d’artesania i les
mesures adoptades amb motiu de la COVID-19. DS núm. 41,
pàg. 2370.

RGE núm. 14189/20, relativa a segon cable de connexió
entre Mallorca i Menorca. DS núm. 47, pàg. 2501.

RGE núm. 14300/20, relativa a mesures de suport al comerç
de Palma. DS núm. 48, pàg. 2598.

RGE núm. 14699/20, relativa a compliment de la
proposició no de llei sobre qualitat de l’aire. DS núm. 49, pàg.
2684.

RGE núm. 14706/20, relativa a compensació a empresaris
i treballadors. DS núm. 49, pàg. 2685.

RGE núm. 14715/20, relativa a negociació dels ERTO en
el sector del comerç. DS núm. 49, pàg. 2692.

RGE núm. 15109/20, relativa a mesures del Govern de
foment i suport a l’emprenedoria en innovació. DS núm. 51,
pàg. 2849.

RGE núm. 15134/20, relativa a situació actual de les plantes
fotovoltaiques a Menorca. DS núm. 51, pàg. 2841.

RGE núm. 16274/20, relativa a confinament a Manacor i
sectors productius. DS núm. 59, pàg. 3310.

RGE núm. 17532/20, relativa a la retenció de talent jove a
les Illes Balears. DS núm. 61, pàg. 3435.

ALTRES INTERVINENTS

BATLE DE L’AJUNTAMENT DE PALMA, JOSÉ HILA
I VARGAS

Proposicions de llei
RGE núm. 8454/19, de modificació de l’article 51 de la Llei

de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del
defensor o de la defensora de la Ciutadania. Presa en
consideració, DS núm. 24, pàg. 1636-1637.

TEMÀTIC

- A -

Abusos sexuals (vegeu també Menors tutelats)
DS núm. 19, pàg. 1264.
DS núm. 22, pàg. 1477 i 1492.
DS núm. 60, pàg. 3362.

Accés a la Universitat
DS núm. 41, pàg. 2372.

Acords
de governabilitat
DS núm. 21, pàg. 1422.
parlamentaris
DS núm. 50, pàg. 2775.
DS núm. 56, pàg. 3130.

Administració
DS núm. 63, pàg. 3790.
lentitud
DS núm. 57, pàg. 3183.
modernització
DS núm. 61, pàg. 3436.
simplificació
DS núm. 31, pàg. 2094.
DS núm. 49, pàg. 2716.
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Adoctrinament
DS núm. 21, pàg. 1421.
DS núm. 50, pàg. 2771.

Adolescència (vegeu Infància i —)

Aeroport / aeroports
DS núm. 58, pàg. 3244.
DS núm. 60, pàg. 3379.
DS núm. 63, pàg. 3775.
ampliació
DS núm. 39, pàg. 2345.

AETIB (vegeu Agència d’Estratègia Turística de les Illes
Balears)

Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears
DS núm. 33, pàg. 2172.

Agenda política
DS núm. 51, pàg. 2852.

Agents socials
DS núm. 30, pàg. 2022.

Agricultura
DS núm. 29, pàg. 1985.
DS núm. 32, pàg. 2134.
organitzacions professionals
DS núm. 21, pàg. 1405.
i ramaderia
DS núm. 20, pàg. 1329.

Aigua
potabilitat
DS núm. 23, pàg. 1541.

Aigües
fecals
DS núm. 23, pàg. 1537.
DS núm. 48, pàg. 2587.
jurisdiccionals d’Algèria
DS núm. 21, pàg. 1415.
DS núm. 23, pàg. 1550.
regenerada
DS núm. 53, pàg. 2994.
residuals
DS núm. 27, pàg. 1822.

Air Nostrum
DS núm. 22, pàg. 1488.

Aire
purificació
DS núm. 63, pàg. 3774.
qualitat
DS núm. 49, pàg. 2684.

Ajuntaments
de Palma
DS núm. 63, pàg. 3770.

opinió
DS núm. 58, pàg. 3242.
utilització dels doblers
DS núm. 30, pàg. 2019.

Algèria (vegeu Aigües jurisdiccionals d’—)

Alts 
càrrecs

increment
DS núm. 21, pàg. 1423.
reducció
DS núm. 61, pàg. 3423.

comandaments
DS núm. 61, pàg. 3438.

Amarraments
DS núm. 63, pàg. 3773.

Ambulatori d’El Carme
DS núm. 57, pàg. 3171.

Apartaments Don Pepe
DS núm. 38, pàg. 2313.

Aporofòbia
DS núm. 51, pàg. 2872.

S’Arenal de Llucmajor
DS núm. 59, pàg. 3323.

Art 
arts escèniques i musicals
DS núm. 36, pàg. 2295.
galeries d’art, creadors i comissaris
DS núm. 36, pàg. 2294.

Artesania
DS núm. 41, pàg. 2370.

Artistes (vegeu Contractació d’—)

Assistència sanitària
DS núm. 28, pàg. 1895.

Atenció Primària
DS núm. 19, pàg. 1263.

Atraccions de fira
DS núm. 57, pàg. 3172.

Atur
DS núm. 32, pàg. 2137.
augment
DS núm. 20, pàg. 1338.
dades
DS núm. 61, pàg. 3428.
xifres
DS núm. 50, pàg. 2765.

Audiovisual
DS núm. 36, pàg. 2295.
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productores
DS núm. 34, pàg. 2246.
sector
DS núm. 34, pàg. 2246.

Auditoria externa
DS núm. 49, pàg. 2695.

Aules, tornada segura
DS núm. 28, pàg. 1897.

Autogovern
DS núm. 21, pàg. 1425.
DS núm. 23, pàg. 1565.

Autònoms
DS núm. 25, pàg. 1662.
DS núm. 26, pàg. 1748.
DS núm. 48, pàg. 2607.
DS núm. 58, pàg. 3241.
ajudes
DS núm. 47, pàg. 2506.
DS núm. 57, pàg. 3179.
DS núm. 60, pàg. 3375.

- B -

Balears
destinació segura
DS núm. 47, pàg. 2505.
DS núm. 48, pàg. 2602.
com a referent
DS núm. 63, pàg. 3771.

Barreres arquitectòniques
DS núm. 41, pàg. 2381.

Bars
i restaurants
DS núm. 60, pàg. 3369.
tancament
DS núm. 53, pàg. 3011.

Batxillerat
DS núm. 41, pàg. 2372.

Beques menjador
DS núm. 61, pàg. 3432.

Bitllets d’avió
DS núm. 38, pàg. 2323.

Bombers
DS núm. 51, pàg. 2871.

Bretxa digital
DS núm. 32, pàg. 2133.

Bunyola (vegeu Fossa de —)

- C -

Càncer
DS núm. 60, pàg. 3373.

Ca n’Estela (Campos)
DS núm. 58, pàg. 3234.

Ca Na Putxa
DS núm. 22, pàg. 1476.
ajuts
DS núm. 61, pàg. 3427.

Cable de connexió
DS núm. 47, pàg. 2501.

Cabres
DS núm. 53, pàg. 2997.
DS núm. 56, pàg. 3101.

Campos
DS núm. 58, pàg. 3234.

Canal de Menorca
DS núm. 22, pàg. 1472.

Cànon de sanejament
DS núm. 23, pàg. 1547.

El Carme (vegeu Ambulatori d’—)

Càrrecs polítics
DS núm. 32, pàg. 2141.
reducció
DS núm. 31, pàg. 2091.

Carrera professional
DS núm. 34, pàg. 2243.
DS núm. 40, pàg. 2359.

Cas Corea
DS núm. 56, pàg. 3138.

Castell, Es
DS núm. 24, pàg. 1604.

Centres
de discapacitat
DS núm. 49, pàg. 2691.
discriminació
DS núm. 50, pàg. 2754.
d’Educació de persones adultes (CEPA)
DS núm. 41, pàg. 2367.

Joan Mir i Mir
DS núm. 63, pàg. 3765.
modalitat presencial
DS núm. 41, pàg. 2367.

educatius
DS núm. 21, pàg. 1421.
DS núm. 26, pàg. 1741.
DS núm. 30, pàg. 2030.
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DS núm. 37, pàg. 2298.
DS núm. 47, pàg. 2497.
DS núm. 47, pàg. 2568.
DS núm. 50, pàg. 2771.
DS núm. 58, pàg. 3233.
DS núm. 60, pàg. 3368.
DS núm. 63, pàg. 3774.
DS núm. 63, pàg. 3812.

espais suficients
DS núm. 41, pàg. 2386.

especials d’ocupació
DS núm. 41, pàg. 2381.
de Formació Nàutica
DS núm. 21, pàg. 1403.
de formació professional d’hoteleria i turisme
DS núm. 41, pàg. 2373.
geriàtrics
DS núm. 34, pàg. 2250.
hospitalaris, UCI
DS núm. 58, pàg. 3238.
de menors
DS núm. 22, pàg. 1495.
DS núm. 24, pàg. 1626.
d’oci infantil
DS núm. 51, pàg. 2840.
públics escolars
DS núm. 19, pàg. 1270.
de salut
DS núm. 31, pàg. 2084.

CEPA (vegeu Centre d’Educació de Persones Adultes)

Ciutadella
DS núm. 41, pàg. 2373.
DS núm. 51, pàg. 2871.

Codolar, Es
DS núm. 38, pàg. 2313.

Col·legi
Blai Bonet
DS núm. 34, pàg. 2247.
de Farmacèutics
DS núm. 59, pàg. 3307.

Comerç
DS núm. 23, pàg. 1539.
DS núm. 41, pàg. 2378.
DS núm. 48, pàg. 2600.
DS núm. 49, pàg. 2677.
DS núm. 49, pàg. 2692.
DS núm. 50, pàg. 2768.
DS núm. 53, pàg. 3015.
DS núm. 57, pàg. 3196.
DS núm. 61, pàg. 3445.
de Palma
DS núm. 22, pàg. 1483.
DS núm. 48, pàg. 2598.
petit i mitjà
DS núm. 23, pàg. 1539.
DS núm. 44, pàg. 2440.
DS núm. 59, pàg. 3319.

de proximitat
DS núm. 59, pàg. 3340.

Commonwealth mediterrània
DS núm. 63, pàg. 3779.

Companyies aèries
DS núm. 59, pàg. 3341.

Competència deslleial
DS núm. 61, pàg. 3433.

Conciliació familiar (vegeu també Pla de —)
DS núm. 20, pàg. 1375.
DS núm. 27, pàg. 1824.
DS núm. 29, pàg. 1949 i 1951.
DS núm. 30, pàg. 2020.
DS núm. 51, pàg. 2880.
DS núm. 51, pàg. 2870.

Confinament
DS núm. 25, pàg. 1658.
DS núm. 40, pàg. 2358.
DS núm. 59, pàg. 3310.
DS núm. 59, pàg. 3341.

Congrés dels Diputats
DS núm. 24, pàg. 1644.

Connexions, restabliment
DS núm. 27, pàg. 1828.

Connectivitat
DS núm. 19, pàg. 1300.
DS núm. 29, pàg. 1958.
DS núm. 38, pàg. 2327.
aèria
DS núm. 50, pàg. 2759.
DS núm. 60, pàg. 3376.
DS núm. 61, pàg. 3431.
freqüències i horaris
DS núm. 41, pàg. 2384.

Consell
Assessor de Continguts i de Programació
DS núm. 50, pàg. 2807.
DS núm. 60, pàg. 3417.
de Govern
DS núm. 50, pàg. 2808.
Insular de Mallorca i Direcció General d’Infància

mesa de coordinació
DS núm. 23, pàg. 1543.

de Política Fiscal i Financera
DS núm. 21, pàg. 1412.

Consells insulars
DS núm. 56, pàg. 3102.

Conseller/consellera
d’Afers Socials i Esports
DS núm. 20, pàg. 1354.
DS núm. 25, pàg. 1705.
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cessament
DS núm. 22, pàg. 1490.

de Model Econòmic, Turisme i Treball
competències
DS núm. 53, pàg. 3002.

de Salut i Consum
DS núm. 25, pàg. 1673.

Conselleria
d’Educació
DS núm. 24, pàg. 1596.
de Presidència

nou director general
DS núm. 20, pàg. 1345.
DS núm. 21, pàg. 1398.

de Turisme i Treball
línia de treball
DS núm. 48, pàg. 2602.

Conselleries
cartes enviades als ministeris
DS núm. 20, pàg. 1351.

Contaminació
DS núm. 63, pàg. 3812.

Contractació
DS núm. 20, pàg. 1331.
d’artistes
DS núm. 34, pàg. 2243.

Contractes de concessió
DS núm. 61, pàg. 3459.

Convivència social
DS núm. 60, pàg. 3399.

Coronavirus
DS núm. 25, pàg. 1658.
DS núm. 25, pàg. 1668.
DS núm. 27, pàg. 1823.
DS núm. 27, pàg. 1834.
DS núm. 51, pàg. 2845.
segona onada
DS núm. 47, pàg. 2515.

Corrupció (vegeu Oficina de Prevenció i Lluita contra la
—)

Costes
DS núm. 28, pàg. 1896.

COVID-19 (vegeu també Reial Decret llei 29/2020, de 29 de
setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball a les
Administracions Públiques i de recursos humans en el
Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 i Decret llei 8/2020, de 13 de
maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls
de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-
19) 

DS núm. 24, pàg. 1600.
DS núm. 25, pàg. 1671.
DS núm. 26, pàg. 1752.
DS núm. 27, pàg. 1822.
DS núm. 33, pàg. 2169.
DS núm. 48, pàg. 2625.
DS núm. 49, pàg. 2683.
DS núm. 51, pàg. 2880.
DS núm. 56, pàg. 3119.
DS núm. 60, pàg. 3379.
DS núm. 63, pàg. 3763.
DS núm. 63, pàg. 3775.
DS núm. 63, pàg. 3784.
DS núm. 63, pàg. 3812.
adquisició de material sanitari
DS núm. 27, pàg. 1826.
afectats
DS núm. 25, pàg. 1660.
DS núm. 25, pàg. 1662.
casos positius
DS núm. 25, pàg. 1668.
conseqüències
DS núm. 47, pàg. 2524.

econòmiques
DS núm. 47, pàg. 2524.
sanitàries
DS núm. 47, pàg. 2524.

contagis
DS núm. 25, pàg. 1670.
DS núm. 56, pàg. 3122.
DS núm. 57, pàg. 3178.

massius
DS núm. 49, pàg. 2691.
prevenció
DS núm. 47, pàg. 2496.

controls sanitaris
DS núm. 63, pàg. 3775.
cribratge massiu
DS núm. 63, pàg. 3784.
crisi
DS núm. 50, pàg. 2799.

derivada
DS núm. 28, pàg. 1908.
DS núm. 29, pàg. 1958.
DS núm. 29, pàg. 1985.
econòmica
DS núm. 27, pàg. 1827.
gestió
DS núm. 25, pàg. 1661.
DS núm. 31, pàg. 2090.
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sanitària
DS núm. 28, pàg. 1895.
DS núm. 51, pàg. 2870.

dades
DS núm. 25, pàg. 1660.
desconfinament
DS núm. 26, pàg. 1740.
DS núm. 27, pàg. 1833.
DS núm. 28, pàg. 1905.
desescalada
DS núm. 27, pàg. 1824.
DS núm. 30, pàg. 2030.
despesa i ingressos
DS núm. 34, pàg. 2254.
detecció de casos
DS núm. 59, pàg. 3341.
efectes
DS núm. 61, pàg. 3459.
incidència
DS núm. 49, pàg. 2698.
increment de brots / casos
DS núm. 50, pàg. 2751.
DS núm. 59, pàg. 3320.
material
DS núm. 63, pàg. 3812.
mesures
DS núm. 41, pàg. 2370.
DS núm. 27, pàg. 1867.
DS núm. 28, pàg. 1898 i 1906.
DS núm. 30, pàg. 2061.
DS núm. 31, pàg. 2094.
DS núm. 49, pàg. 2716.
nivell 4
DS núm. 63, pàg. 3780.
pandèmia
DS núm. 26, pàg. 1785.
DS núm. 29, pàg. 1943.
DS núm. 48, pàg. 2642.
peticions al Govern central
DS núm. 28, pàg. 1906.
política universitària
DS núm. 33, pàg. 2211.
previsions per al curs escolar
DS núm. 46, pàg. 2462.
propagació
DS núm. 25, pàg. 1673.
DS núm. 25, pàg. 1705.
DS núm. 26, pàg. 1754.
DS núm. 47, pàg. 2500.
proves
DS núm. 58, pàg. 3244.
reconeixement als treballadors i les treballadores
DS núm. 40, pàg. 2358.
règim sancionador
DS núm. 42, pàg. 2394.
DS núm. 48, pàg. 2625.
residències
DS núm. 47, pàg. 2502.
DS núm. 49, pàg. 2691.
segona onada
DS núm. 49, pàg. 2690.

tercera onada
DS núm. 63, pàg. 3783.
triatge per colors
DS núm. 33, pàg. 2174.
xifres
DS núm. 41, pàg. 2369.

Creuers
DS núm. 24, pàg. 1603.
moratòria
DS núm. 23, pàg. 1545.
DS núm. 51, pàg. 2871.

Crisi
DS núm. 26, pàg. 1752.
DS núm. 26, pàg. 1785.
DS núm. 28, pàg. 1898.
DS núm. 42, pàg. 2394.
DS núm. 48, pàg. 2625.
econòmica
DS núm. 27, pàg. 1827.
DS núm. 48, pàg. 2592.
DS núm. 57, pàg. 3179.

i sanitària
DS núm. 48, pàg. 2606.
i social
DS núm. 34, pàg. 2245.

efectes
DS núm. 31, pàg. 2094.
DS núm. 49, pàg. 2716.
gestió
DS núm. 25, pàg. 1661.
DS núm. 27, pàg. 1823.
DS núm. 31, pàg. 2090.
sanitària
DS núm. 26, pàg. 1754.
DS núm. 28, pàg. 1895.

Cultura
editorials, llibreries, distribuïdores i autors
DS núm. 36, pàg. 2295.

Curs escolar
DS núm. 25, pàg. 1658.
DS núm. 26, pàg. 1785.
DS núm. 34, pàg. 2253.
DS núm. 47, pàg. 2496.
DS núm. 47, pàg. 2503.
finalització
DS núm. 38, pàg. 2320.
inici semipresencial
DS núm. 41, pàg. 2368.
universitari
DS núm. 51, pàg. 2835.
2020-2021
DS núm. 46, pàg. 2462.
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- D -

Decret llei
contra el turisme d’excessos
DS núm. 20, pàg. 1343.
DS núm. 21, pàg. 1409.
DS núm. 21, pàg. 1411.
d’habitatge
DS núm. 24, pàg. 1598.
de mesures urgents en matèria d’habitatge
DS núm. 23, pàg. 1556.
de territori
DS núm. 32, pàg. 2134.
8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica
i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-
19
DS núm. 51, pàg. 2846.
9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció
del territori de les Illes Balears
DS núm. 32, pàg. 2132.

Defensor o defensora de la ciutadania
DS núm. 24, pàg. 1636.
DS núm. 28, pàg. 1938.

Delinqüència
DS núm. 48, pàg. 2592.

Depuradora
DS núm. 56, pàg. 3106.
DS núm. 57, pàg. 3170.

Desconfinament (vegeu també Pla de —)
fase 1
DS núm. 28, pàg. 1905.
fase 3
DS núm. 31, pàg. 2088.

Desocupació
DS núm. 61, pàg. 3441.

Despesa
increment
DS núm. 34, pàg. 2254.
no financera, límit màxim
DS núm. 55, pàg, 3074.
pública
DS núm. 23, pàg. 1538.
DS núm. 33, pàg. 2177.

Deute
pagament
DS núm. 56, pàg. 3102.
de 78 milions
DS núm. 19, pàg. 1268.

Diabetis
DS núm. 57, pàg. 3169.

Direcció General
d’Infància
DS núm. 23, pàg. 1543.
de Polítiques per a la Sobirania Alimentària
DS núm. 19, pàg. 1262.

Discapacitat (vegeu Famílies amb fills amb —)

Dislexia
DS núm. 50, pàg. 2751.

Docents
DS núm. 20, pàg. 1336.
interins
DS núm. 56, pàg. 3119.

Don Pepe (vegeu Apartaments —)

Drets
lingüístics (vegeu Oficina de Defensa dels —)
reclamació
DS núm. 56, pàg. 3119.

- E -

EBAP (vegeu Escola Balear d’Administració Pública)

Escola Balear d’Administració Pública
DS núm. 23, pàg. 1542.

Economia
DS núm. 31, pàg. 2083.
DS núm. 38, pàg. 2314.
DS núm. 51, pàg. 2870.
àrees de promoció
DS núm. 44, pàg. 2440.
diversificació
DS núm. 53, pàg. 3009.
gestió econòmica i social
DS núm. 63, pàg. 3781.
impuls
DS núm. 31, pàg. 2094.
DS núm. 49, pàg. 2716.
DS núm. 59, pàg. 3319.
model
DS núm. 30, pàg. 2028.
DS núm. 60, pàg. 3363.
reactivació
DS núm. 30, pàg. 2026.
DS núm. 31, pàg. 2092.
reconstrucció
DS núm. 25, pàg. 1665.
DS núm. 48, pàg. 2609.
DS núm. 50, pàg. 2780.
situació
DS núm. 27, pàg. 1834.
DS núm. 32, pàg. 2144.
DS núm. 50, pàg. 2772.

laboral
DS núm. 26, pàg. 1754.
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valoració
DS núm. 38, pàg. 2314.
verda
DS núm. 31, pàg. 2087.

Ecotaxa aèria
DS núm. 19, pàg. 1259.
DS núm. 36, pàg. 2294.

Edificabilitat, increment
DS núm. 41, pàg. 2388.

Educació
DS núm. 23, pàg. 1559.
DS núm. 30, pàg. 2061.
DS núm. 33, pàg. 2211.
DS núm. 48, pàg. 2616.
DS núm. 51, pàg. 2870.
DS núm. 57, pàg. 3190.
especial
DS núm. 31, pàg. 2081.
infantil

comissió d’experts
DS núm. 47, pàg. 2495.

millora
DS núm. 41, pàg. 2383.
no-presencialitat
DS núm. 48, pàg. 2601.
reforç
DS núm. 50, pàg. 2790.
reforma
DS núm. 57, pàg. 3181.
Secundària Obligatòria (ESO)
DS núm. 41, pàg. 2367.

Eivissa (vegeu també Formentera i —, trajectes)
DS núm. 19, pàg. 1261.
DS núm. 36, pàg. 2294.
DS núm. 38, pàg. 2321.
DS núm. 48, pàg. 2587.
DS núm. 48, pàg. 2605.
DS núm. 50, pàg. 2755.
DS núm. 57, pàg. 3170.
DS núm. 59, pàg. 3347.
DS núm. 60, pàg. 3362.
DS núm. 61, pàg. 3427.

Embarcacions
fondeigs
DS núm. 60, pàg. 3367.
foranes
DS núm. 50, pàg. 2760.
reparació
DS núm. 41, pàg. 2376. 

Emergència
DS núm. 28, pàg. 1896.
climàtica

declaració
DS núm. 19, pàg. 1257.

habitacional
DS núm. 23, pàg. 1556.

sanitària
DS núm. 30, pàg. 2061.
DS núm. 51, pàg. 2880.

econòmica i social
DS núm. 47, pàg. 2514.

Empleats públics
DS núm. 22, pàg. 1519.

Emprenedoria
DS núm. 51, pàg. 2849.

Empresaris i treballadors
compensació
DS núm. 49, pàg. 2685.

Empreses
DS núm. 20, pàg. 1338.
DS núm. 48, pàg. 2607.
DS núm. 58, pàg. 3241.
de servei
DS núm. 61, pàg. 3440.
de transport
DS núm. 63, pàg. 3763.

Endeutament, límit
DS núm. 56, pàg. 3114.

Energia elèctrica, Formentera
DS núm. 38, pàg. 2319.

Energies renovables
DS núm. 19, pàg. 1254.

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)
DS núm. 50, pàg. 2807.
DS núm. 60, pàg. 3417.

Ensenyament
presencial i en línia
DS núm. 28, pàg. 1900.
públic
DS núm. 20, pàg. 1352.
secundari
DS núm. 59, pàg. 3320.

persones adultes
DS núm. 41, pàg. 2368.

semipresencial
DS núm. 50, pàg. 2754.

Entitats locals
DS núm. 50, pàg. 2799.

Epidèmia
DS núm. 50, pàg. 2770.

ERTO (vegeu Expedients de regulació temporal
d’ocupació)

Expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO)
DS núm. 38, pàg. 2325 i 2331.
DS núm. 48, pàg. 2597.
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DS núm. 49, pàg. 2692.
exclusió de sectors
DS núm. 48, pàg. 2600.
DS núm. 49, pàg. 2677.
extensió
DS núm. 38, pàg. 2331.
prolongació
DS núm. 38, pàg. 2310.

Escola
concertada
DS núm. 20, pàg. 1336.
DS núm. 29, pàg. 1945.
DS núm. 60, pàg. 3371.
DS núm. 60, pàg. 3380.

ajuts
DS núm. 36, pàg. 2294.

pública
DS núm. 60, pàg. 3380.

Escoles
suport
DS núm. 49, pàg. 2681.

ESO (vegeu Educació Secundària Obligatòria)

Espais naturals protegits
DS núm. 59, pàg. 3327.
DS núm. 61, pàg. 3450.

Esport
DS núm. 30, pàg. 2018.
DS núm. 41, pàg. 2380.
Fundació per a l’Esport Balear
DS núm. 20, pàg. 1335.

Esquerra Republicana de Catalunya
DS núm. 60, pàg. 3383.

Estabilitat pressupostària
DS núm. 39, pàg. 2338.

Establiments
comercials i hostalers
DS núm. 29, pàg. 1955.
turístics
DS núm. 41, pàg. 2388.

Estat 
d’alarma
DS núm. 29, pàg. 1944.
DS núm. 38, pàg. 2314.
DS núm. 53, pàg. 3005.
DS núm. 59, pàg. 3341.
competències
DS núm. 59, pàg. 3322.
model
DS núm. 51, pàg. 2852.

Estudiants
a la península
DS núm. 59, pàg. 3311.
seguretat en els desplaçaments
DS núm. 56, pàg. 3109.

Etapes educatives
DS núm. 48, pàg. 2601.

Exclusió social
DS núm. 26, pàg. 1744.
DS núm. 32, pàg. 2136.
DS núm. 47, pàg. 2518.
DS núm. 49, pàg. 2707.

Explotació infantil
DS núm. 51, pàg. 2844.

Explotacions agràries
DS núm. 51, pàg. 2871.
DS núm. 63, pàg. 3767.

- F -

Famílies
DS núm. 25, pàg. 1662.
DS núm. 27, pàg. 1824.
DS núm. 58, pàg. 3230.
amb fills amb discapacitat
DS núm. 30, pàg. 2020.

FAPA (vegeu Federació d’associacions de pares d’alumnes)

Federació d’associacions de pares d’alumnes (FAPA)
DS núm. 29, pàg. 1951.

Federalisme interior
DS núm. 50, pàg. 2752.

Festes populars
DS núm. 38, pàg. 2324.

Finançament
DS núm. 22, pàg. 1476.
DS núm. 28, pàg. 1901.
DS núm. 43, pàg. 2410.
DS núm. 47, pàg. 2514.
DS núm. 53, pàg. 3007.
DS núm. 56, pàg. 3106.
autonòmic
DS núm. 39, pàg. 2338.
DS núm. 63, pàg. 3786.
local
DS núm. 50, pàg. 2799.
sense modulacions
DS núm. 53, pàg. 3010.

Fira (vegeu Atraccions de —)
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Fiscalitat
bloc
DS núm. 20, pàg. 1339.

Fons
capital risc
DS núm. 57, pàg. 3184.
COVID
DS núm. 47, pàg. 2510.
europeus
DS núm. 61, pàg. 3436.
Next Generation
DS núm. 61, pàg. 3442.
de reconstrucció autonòmic
DS núm. 33, pàg. 2179.
DS núm. 34, pàg. 2263.
de rescat autonòmic
DS núm. 30, pàg. 2024.

Fonts agràries
DS núm. 63, pàg. 3812.

Forces i cossos de seguretat
DS núm. 22, pàg. 1519.

Formació
DS núm. 32, pàg. 2137.
d’aturats
DS núm. 20, pàg. 1333.
professional
DS núm. 22, pàg. 1482.

centre
DS núm. 24, pàg. 1604.
matrícula (incidències)
DS núm. 56, pàg. 3115.

Formentera (vegeu també Energia elèctrica a —)
DS núm. 19, pàg. 1261.
DS núm. 21, pàg. 1417.
DS núm. 26, pàg. 1747.
DS núm. 32, pàg. 2139.
DS núm. 38, pàg. 2321.
DS núm. 50, pàg. 2755.
DS núm. 51, pàg. 2850.
DS núm. 57, pàg. 3176.
DS núm. 59, pàg. 3347.
DS núm. 60, pàg. 3368.
i Eivissa

trajectes
DS núm. 51, pàg. 2850.

Fornells
DS núm. 51, pàg. 2848.

Fossa de Bunyola
DS núm. 20, pàg. 1330.

Funcionaris
DS núm. 23, pàg. 1535.

Fusteret, Es
DS núm. 22, pàg. 1477.

- G -

Galeries d’art (vegeu Art)

Garanties sanitàries
DS núm. 33, pàg. 2176.

Gas natural, distribució
DS núm. 24, pàg. 1595.

Govern
central
DS núm. 19, pàg. 1268.
DS núm. 20, pàg. 1364.
DS núm. 22, pàg. 1501.
DS núm. 24, pàg. 1599.
DS núm. 24, pàg. 1608.
DS núm. 28, pàg. 1906.
DS núm. 29, pàg. 1948 i 1954.
DS núm. 30, pàg. 2026.
DS núm. 32, pàg. 2140.
DS núm. 34, pàg. 2253.
DS núm. 38, pàg. 2331.
DS núm. 48, pàg. 2600 i 2608.
DS núm. 50, pàg. 2763.
DS núm. 60, pàg. 3383.
de les Illes Balears

full de ruta
DS núm. 20, pàg. 1364.
DS núm. 22, pàg. 1501.
gestió
DS núm. 57, pàg. 3187.

Grip
DS núm. 53, pàg. 3001.

- H -

Habitatge (vegeu també Decret llei de mesures urgents en
matèria d’— i Llei d’—)

DS núm. 23, pàg. 1556 i 1557.
DS núm. 24, pàg. 1598.
DS núm. 28, pàg. 1898.
DS núm. 32, pàg. 2145.
compra
DS núm. 48, pàg. 2588.
HPO
DS núm. 41, pàg. 2374.
llicències
DS núm. 57, pàg. 3175.
ocupació il·legal
DS núm. 48, pàg. 2589.
DS núm. 49, pàg. 2701.
DS núm. 60, pàg. 3399.
rehabilitació, ajudes
DS núm. 53, pàg. 3006.
social
DS núm. 28, pàg. 1901.
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i assequible
DS núm. 49, pàg. 2702.
DS núm. 51, pàg. 2861.

Harmonització
fiscal
DS núm. 60, pàg. 3383.
impositiva
DS núm. 63, pàg. 3786.

Hemodiàlisi
DS núm. 58, pàg. 3235.

Homofòbia
DS núm. 57, pàg. 3174.

Hospital
Can Misses

aparcament
DS núm. 24, pàg. 1602.
infeccions postoperatòries
DS núm. 20, pàg. 1341.

de Formentera
DS núm. 58, pàg. 3235.
Mateu Orfila
DS núm. 58, pàg. 3225.
DS núm. 59, pàg. 3306.
DS núm. 59, pàg. 3309.
Son Espases
DS núm. 56, pàg. 3103.
Verge del Toro
DS núm. 61, pàg. 3426.

Hostaleria
DS núm. 48, pàg. 2600.
DS núm. 49, pàg. 2677.

Hotels obsolets
DS núm. 28, pàg. 1902.

- I -

IBAVI (vegeu Institut Balear de l’Habitatge)

Institut Balear de la Dona
DS núm. 20, pàg. 1345.
DS núm. 21, pàg. 1397.

Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
DS núm. 57, pàg. 3170.
DS núm. 58, pàg. 3224.

ib-salut
DS núm. 20, pàg. 1331.
DS núm. 20, pàg. 1332.
DS núm. 23, pàg. 1538.
personal
DS núm. 23, pàg. 1548.

IB3
DS núm. 63, pàg. 3765.
producció aliena
DS núm. 38, pàg. 2309.

Igualtat
DS núm. 23, pàg. 1548.

Illes canàries
DS núm. 38, pàg. 2331.

IMAS (vegeu Institut Mallorquí d’Afers Socials)

Immigració il·legal
DS núm. 49, pàg. 2699.
DS núm. 60, pàg. 3386.
DS núm. 63, pàg. 3790.

Immigrants
il·legals
DS núm. 59, pàg. 3323.
origen
DS núm. 61, pàg. 3425.

Impost 
de successions
DS núm. 61, pàg. 3433.
de Turisme Sostenible (ITS)
DS núm. 56, pàg. 3116.

assignació de recursos
DS núm. 33, pàg. 2173.

del Valor Afegit
DS núm. 21, pàg. 1412.

augment
DS núm. 61, pàg. 3440.

Imposts
càrrega
DS núm. 26, pàg. 1751.
harmonització
DS núm. 50, pàg. 2763.
pujada
DS núm. 24, pàg. 1608.
DS núm. 41, pàg. 2387.
reducció o eliminació
DS núm. 27, pàg. 1827.

Incompatibilitats
DS núm. 48, pàg. 2672.

Indústria
DS núm. 41, pàg. 2378.
àrees
DS núm. 20, pàg. 1356.
cultural
DS núm. 36, pàg. 2294 i 2295.
turística
DS núm. 53, pàg. 3012.

Infància i adolescència (vegeu també Llei de protecció
integral de la — i Oficina Balear de la —)

DS núm. 29, pàg. 1943.
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Infermeres
embarassades
DS núm. 51, pàg. 2845.
infeccioses
DS núm. 57, pàg. 3181.

Infermeria
DS núm. 20, pàg. 1332.

Infraestructures educatives
DS núm. 19, pàg. 1310.
DS núm. 22, pàg. 1473.

Ingressos
caiguda
DS núm. 34, pàg. 2254.
no financers
DS núm. 47, pàg. 2507.

Innovació
DS núm. 51, pàg. 2849.

Institut 
d’Educació Secundària (IES) Marc Ferrer
DS núm. 57, pàg. 3176.
Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)
DS núm. 19, pàg. 1274.
DS núm. 20, pàg. 1349.
DS núm. 57, pàg. 3212.

Insularitat
DS núm. 22, pàg. 1519.
DS núm. 59, pàg. 3323.
DS núm. 60, pàg. 3378 i 3408.

INUNBAL  (vegeu Pla contra les inundacions de les Illes
Balears)

Inversions
DS núm. 60, pàg. 3384.
estatals
DS núm. 59, pàg. 3324.
pressupostàries
DS núm. 58, pàg. 3241.
territorialitzades
DS núm. 56, pàg. 3123.

ITS (vegeu Impost de Turisme Sostenible)

IVA (vegeu Impost del Valor Afegit)

- J -

Joc 
on line
DS núm. 22, pàg. 1511.

- L -

Laboratoris, saturació
DS núm. 63, pàg. 3762.

Legalitat, compliment
DS núm. 48, pàg. 2595.

Litoral
DS núm. 49, pàg. 2679.

Llei 
de capitalitat de Palma
DS núm. 24, pàg. 1636.
DS núm. 28, pàg. 1938.
d’habitatge
DS núm. 48, pàg. 2591.
2/2018, de memòria i reconeixement democràtics
DS núm. 23, pàg. 1574.
de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les
persones en situació de dependència
DS núm. 53, pàg. 3007.
de protecció integral de la infància i l’adolescència
DS núm. 33, pàg. 2170.

Llei Orgànica 
de modificació de la LOE (LOMLOE)
DS núm. 57, pàg. 3181.
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera
DS núm. 39, pàg. 2338.

Llengua 
castellana, eliminació
DS núm. 58, pàg. 3233.
catalana, modificació de la normativa
DS núm. 34, pàg. 2260.

Llistes d’espera
DS núm. 21, pàg. 1414.
DS núm. 63, pàg. 3773.
increment
DS núm. 47, pàg. 2509.
reducció
DS núm. 50, pàg. 2762.

Llocs de treball
DS núm. 31, pàg. 2083.
generació
DS núm. 51, pàg. 2846.
manteniment
DS núm. 41, pàg. 2381.

LOMLOE (vegeu Llei orgànica de modificació de la LOE)

- M -

Mà d’obra temporal
DS núm. 63, pàg. 3767.
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Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)
DS núm. 63, pàg. 3812.

Malalties infeccioses
DS núm. 57, pàg. 3181.

Malalts
dietes
DS núm. 19, pàg. 1266.

Mallorca
DS núm. 24, pàg. 1595.
DS núm. 24, pàg. 1610.
DS núm. 47, pàg. 2501.
DS núm. 63, pàg. 3780.
Pla i sud
DS núm. 53, pàg. 2994.

Manacor
DS núm. 59, pàg. 3310.

Mapa escolar
DS núm. 22, pàg. 1482.

Marca Europa
DS núm. 51, pàg. 2870.

Mascaretes
defectuoses
DS núm. 27, pàg. 1831.
finançament
DS núm. 41, pàg. 2377.

Masclisme
DS núm. 57, pàg. 3174.

Material sanitari
DS núm. 29, pàg. 1947.
adquisició
DS núm. 27, pàg. 1826.
DS núm. 29, pàg. 1947.
DS núm. 30, pàg. 2027.

Medi ambient
DS núm. 59, pàg. 3347.
millores
DS núm. 59, pàg. 3341.

Medicina intensiva, servei
DS núm. 59, pàg. 3306.

Mediterrània
DS núm. 63, pàg. 3771.
occidental
DS núm. 63, pàg. 3768.

Memòria democràtica
DS núm. 51, pàg. 2835.

Menorca
DS núm. 20, pàg. 1333.
DS núm. 22, pàg. 1482.
DS núm. 23, pàg. 1541.

DS núm. 24, pàg. 1610.
DS núm. 31, pàg. 2080.
DS núm. 34, pàg. 2250.
DS núm. 38, pàg. 2327.
DS núm. 41, pàg. 2374.
DS núm. 47, pàg. 2501.
DS núm. 50, pàg. 2759.
DS núm. 51, pàg. 2841.
DS núm. 56, pàg. 3108.
DS núm. 57, pàg. 3170.
DS núm. 58, pàg. 3224.
Reserva de la Biosfera
DS núm. 50, pàg. 2758.

Menors
DS núm. 21, pàg. 1450.
DS núm. 22, pàg. 1490.
DS núm. 60, pàg. 3362.
mecanismes de control
DS núm. 22, pàg. 1495.
DS núm. 24, pàg. 1626.
prostitució
DS núm. 23, pàg. 1554.
tutelats
DS núm. 19, pàg. 1264.
DS núm. 20, pàg. 1345.
DS núm. 21, pàg. 1460.
DS núm. 51, pàg. 2844.

abusos
DS núm. 20, pàg. 1354.
DS núm. 22, pàg. 1492 i 1493.
DS núm. 23, pàg. 1554.
víctimes d’agressions sexuals
DS núm. 21, pàg. 1460.

Mestres
DS núm. 60, pàg. 3368.

Metges
DS núm. 56, pàg. 3104.

Militars (vegeu Xat de —)

Ministeri
d’Hisenda
DS núm. 21, pàg. 1412.
de Sanitat
DS núm. 61, pàg. 3424.

Ministra d’Assumptes Exteriors
DS núm. 23, pàg. 1550.

Mitjans de comunicació
DS núm. 51, pàg. 2853.
DS núm. 58, pàg. 3245.

Mobilitat
DS núm. 58, pàg. 3236.

MPOC (vegeu Malaltia pulmonar obstructiva crònica)
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Municipis de les Illes Balears
DS núm. 24, pàg. 1619.

- N -

Navilieres
DS núm. 51, pàg. 2850.

Necessitats educatives especials (NEE)
DS núm. 49, pàg. 2681.
DS núm. 49, pàg. 2682.

NEE (vegeu Necessitats educatives especials)

Next Generation
DS núm. 61, pàg. 3442.

Nitrats
DS núm. 63, pàg. 3812.

Normativa IMO2020
DS núm. 23, pàg. 1533.

- O -

Obligacions legals
DS núm. 23, pàg. 1535.

Oci 
i cultura
DS núm. 53, pàg. 2993.
infantil (vegeu Centres d’—)

Ocupació 
DS núm. 30, pàg. 2022.
DS núm. 32, pàg. 2137.
DS núm. 44, pàg. 2440.
destrucció
DS núm. 50, pàg. 2765.
il·legal (vegeu Habitatge, —)
reactivació
DS núm. 58, pàg. 3246.

Oficina
Balear de la Infància i l’Adolescència (OBIA)
DS núm. 19, pàg. 1255.
de Defensa de Drets Lingüístics
DS núm. 59, pàg. 3308.
de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes

Balears
DS núm. 24, pàg. 1616.

Oposicions
DS núm. 19, pàg. 1318.

Ordre constitucional, defensa
DS núm. 56, pàg. 3125.
DS núm. 58, pàg. 3252.

- P -

PAC (vegeu Política agrària comuna)

PBAU (vegeu Prova de Batxillerat d’accés a la Universitat)

Pacients
atenció en català
DS núm. 19, pàg. 1274.
DS núm. 20, pàg. 1346.
ingressats
DS núm. 56, pàg. 3103.

Pactes
autonòmics
DS núm. 26, pàg. 1746.
successoris
DS núm. 59, pàg. 3318.

Pagesia, suport
DS núm. 24, pàg. 1614.

Països catalans
DS núm. 21, pàg. 1406.

Pandèmia (vegeu també COVID-19)
DS núm. 26, pàg. 1785.
DS núm. 27, pàg. 1834.
DS núm. 28, pàg. 1908.
DS núm. 29, pàg. 1958.
DS núm. 29, pàg. 1985.
DS núm. 46, pàg. 2462.
DS núm. 47, pàg. 2524.
DS núm. 48, pàg. 2642.
DS núm. 49, pàg. 2695.
DS núm. 50, pàg. 2772.
DS núm. 53, pàg. 2997.
DS núm. 56, pàg. 3119.
DS núm. 57, pàg. 3177.
DS núm. 59, pàg. 3326.
conseqüències
DS núm. 48, pàg. 2608.

Parc Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBit)
DS núm. 21, pàg. 1437.
edifici
DS núm. 61, pàg. 3437.

Passatgers nacionals
DS núm. 59, pàg. 3313.

Pasteres
DS núm. 47, pàg. 2512.
DS núm. 59, pàg. 3314.
DS núm. 61, pàg. 3425.

PCR
DS núm. 56, pàg. 3103.
DS núm. 56, pàg. 3108.
DS núm. 63, pàg. 3762.
DS núm. 63, pàg. 3812.
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Pedagogia terapèutica
DS núm. 60, pàg. 3368.

Pere Garau, centre de salut
DS núm. 31, pàg. 2084.

Residències (vegeu també COVID-19, —)
personal
DS núm. 48, pàg. 2625.

Persones amb discapacitat
DS núm. 41, pàg. 2381.

Pesca 
d’arrossegament
DS núm. 19, pàg. 1261.
d’arts menors, ajudes
DS núm. 34, pàg. 2251.
captura
DS núm. 50, pàg. 2760.
compensació
DS núm. 24, pàg. 1610.
flota
DS núm. 63, pàg. 3768.
gestió
DS núm. 56, pàg. 3104.

Petita i mitjana empresa (PIME) 
DS núm. 25, pàg. 1662.
DS núm. 58, pàg. 3241.
i autònoms

ajuts
DS núm. 26, pàg. 1748.
DS núm. 57, pàg. 3179.
DS núm. 60, pàg. 3375.

PIB (vegeu Producte Interior Brut)

PIMA (vegeu Pla d’impuls al medi ambient)

PIME (vegeu Petita i Mitjana Empresa)

Es Pinaret
DS núm. 22, pàg. 1477.

Pla
autonòmic de reactivació i transformació econòmica
DS núm. 31, pàg. 2087.
DS núm. 34, pàg. 2257.
DS núm. 51, pàg. 2854.
de conciliació
DS núm. 27, pàg. 1824.
DS núm. 29, pàg. 1949.
DS núm. 50, pàg. 2808.

transversal
DS núm. 31, pàg. 2088.

contra les inundacions de les Illes Balears (INUNBAL)
DS núm. 50, pàg. 2767 i 2757.
de desconfinament
DS núm. 28, pàg. 1905.
Desenvolupament Rural, ajudes
DS núm. 58, pàg. 3248.

DS núm. 60, pàg. 3386.
europeu de recuperació del turisme
DS núm. 51, pàg. 2870.
d’impuls al medi ambient (PIMA)
DS núm. 51, pàg. 2836.
d’inversions
DS núm. 59, pàg. 3341.
en matèria turística
DS núm. 48, pàg. 2594.

pilot
DS núm. 33, pàg. 2176.
DS núm. 34, pàg. 2249.

nacional de reformes
DS núm. 49, pàg. 2695.
cap a una nova normalitat
DS núm. 27, pàg. 1830.
de reactivació
DS núm. 50, pàg. 2772.

econòmica
DS núm. 38, pàg. 2330.
DS núm. 41, pàg. 2378.
DS núm. 41, pàg. 2380.
DS núm. 41, pàg. 2383.
DS núm. 43, pàg. 2410.
DS núm. 45, pàg. 2450.

de vacunació 2020
DS núm. 34, pàg. 2243.
DS núm. 40, pàg. 2359.
de xoc

Cultural Covid19
DS núm. 36, pàg. 2294 i 2295.
sanitari
DS núm. 51, pàg. 2871.

Plantes
fotovoltaiques
DS núm. 51, pàg. 2841.
de triatge
DS núm. 22, pàg. 1476.

Platges
DS núm. 38, pàg. 2321.

Platja de Palma
DS núm. 51, pàg. 2834.

Política Agrària Comuna (PAC)
ajudes
DS núm. 58, pàg. 3248.
DS núm. 60, pàg. 3386.

Pobresa
DS núm. 38, pàg. 2315.
DS núm. 61, pàg. 3429.
infantil
DS núm. 47, pàg. 2518.
DS núm. 49, pàg. 2707.

Policia
local
DS núm. 56, pàg. 3110.
DS núm. 59, pàg. 3340.
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reforç de dotacions
DS núm. 49, pàg. 2687.

pròpia
DS núm. 20, pàg. 1342.

Ports
DS núm. 58, pàg. 3244.
DS núm. 60, pàg. 3379.
DS núm. 63, pàg. 3773.
DS núm. 63, pàg. 3775.
autonòmics
DS núm. 51, pàg. 2869.
de les Illes Balears
DS núm. 51, pàg. 2848.
DS núm. 58, pàg. 3242.

Posidònia
comitè de protecció
DS núm. 24, pàg. 1611.
fondeigs
DS núm. 19, pàg. 1253.

Premsa local
DS núm. 30, pàg. 2017.

President Pedro Sánchez
DS núm. 19, pàg. 1274.
DS núm. 20, pàg. 1349.

Pressió fiscal
DS núm. 50, pàg. 2772.

Pressupost / pressuposts
DS núm. 28, pàg. 1904.
DS núm. 47, pàg. 2514.
DS núm. 60, pàg. 3381.
de la comunitat autònoma de les Illes Balears
DS núm. 28, pàg. 1908.

ajustament i modificació
DS núm. 34, pàg. 2245.

condicions
DS núm. 53, pàg. 3014.
generals de l’Estat 2021
DS núm. 58, pàg. 3230.
DS núm. 58, pàg. 3239.
DS núm. 59, pàg. 3323.
DS núm. 59, pàg. 3324.
DS núm. 60, pàg. 3378.
DS núm. 60, pàg. 3384.
del Parlament de les Illes Balears
DS núm. 24, pàg. 1654.
retallades
DS núm. 51, pàg. 2837.

Prestacions socials
DS núm. 35, pàg. 2268.
DS núm. 48, pàg. 2625.

Preus, pujada
DS núm. 38, pàg. 2323.

Prínceps d’Espanya, poliesportiu
DS núm. 49, pàg. 2678.

Processionària del pi
DS núm. 22, pàg. 1486.

Producte Interior Brut (PIB)
DS núm. 26, pàg. 1743.

Professionals sanitaris
DS núm. 24, pàg. 1621.
DS núm. 47, pàg. 2558.
DS núm. 51, pàg. 2872.

Professors
de secundària
DS núm. 56, pàg. 3108.
universitaris
DS núm. 29, pàg. 1944.

Programes
de despesa 413G
DS núm. 33, pàg. 2169.
de detecció de càncer
DS núm. 60, pàg. 3373.
de prevenció sanitària
DS núm. 61, pàg. 3443.

Projecte de llei
de mesures urgents d’impuls a l’activitat econòmica
DS núm. 34, pàg. 2261.
de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears
DS núm. 58, pàg. 3263.
DS núm. 62, pàg. 3474.
de l’Estat
DS núm. 56, pàg. 3118.
DS núm. 56, pàg. 3123.

Propietat, dret
DS núm. 60, pàg. 3399.

Prostitució (vegeu Menors —)

Protecció
civil
DS núm. 53, pàg. 3000.
del territori
DS núm. 33, pàg. 2180.

Proves
PCR
DS núm. 56, pàg. 3103.
DS núm. 59, pàg. 3313.
DS núm. 63, pàg. 3812.

en origen
DS núm. 58, pàg. 3229.
DS núm. 58, pàg. 3240.

pilot
DS núm. 33, pàg. 2172.
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Prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU)
DS núm. 41, pàg. 2372.

Publicitat institucional
DS núm. 30, pàg. 2017.

- Q -

Quarantena
DS núm. 51, pàg. 2870.

Quarters
DS núm. 63, pàg. 3770.

- R -

Ramaderia (vegeu també Agricultura i —)
DS núm. 29, pàg. 1985.
DS núm. 32, pàg. 2134.

Ràtios escolars
DS núm. 37, pàg. 2298.
DS núm. 47, pàg. 2568.

Reactivació
DS núm. 61, pàg. 3445.
econòmica
DS núm. 29, pàg. 1945.
DS núm. 30, pàg. 2026.
DS núm. 41, pàg. 2389.
DS núm. 59, pàg. 3341.

previsió
DS núm. 38, pàg. 2332.

turística
DS núm. 56, pàg. 3113.

Reforma laboral (vegeu Treball —)

Règim Especial de les Illes Balears (REB/REIB)
DS núm. 20, pàg. 1339.
DS núm. 48, pàg. 2599.
DS núm. 51, pàg. 2855.
DS núm. 58, pàg. 3239.

Reglament
del Parlament, reforma
DS núm. 61, pàg. 3470.
DS núm. 63, pàg. 3813.
UE 2019/1022
DS núm. 58, pàg. 3232.

Reial decret
232/2020, de 4 de febrer, pel qual es modifica el Reial
Decret 1034/1999, de 18 de juny, sobre compensació al
transport marítim i aeri de mercaderies amb origen o
destinació a les Illes Balears
DS núm. 22, pàg. 1491.

Reial decret llei
2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del sector
públic
DS núm. 22, pàg. 1487.
24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació
de l’ocupació i protecció del treball autònom i de
competitivitat del sector industrial
DS núm. 38, pàg. 2325.
29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en
matèria de teletreball a les Administracions Públiques
i de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut
per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19
DS núm. 56, pàg. 3111.

Reserves turístiques
DS núm. 21, pàg. 1411.
DS núm. 24, pàg. 1615.

Residents
DS núm. 63, pàg. 3762.
doble indemnització
DS núm. 24, pàg. 1616.

Residències
DS núm. 33, pàg. 2168.
DS núm. 33, pàg. 2174.
DS núm. 47, pàg. 2502.
DS núm. 49, pàg. 2691.
DS núm. 49, pàg. 2698.
DS núm. 57, pàg. 3184.
classificació per colors
DS núm. 33, pàg. 2168 i 2174.
de gent gran, control
DS núm. 57, pàg. 3177.
de la tercera edat
DS núm. 60, pàg. 3365.
universitària
DS núm. 21, pàg. 1399.

Residus
DS núm. 51, pàg. 2836.
sanitaris

regulació
DS núm. 47, pàg. 2498.
trasllat
DS núm. 48, pàg. 2595.

Restauració (vegeu també Bars i restaurants)
DS núm. 59, pàg. 3319.
DS núm. 60, pàg. 3364.

Restriccions
aixecament
DS núm. 47, pàg. 2517.
de circulació
DS núm. 31, pàg. 2086.
de mobilitat
DS núm. 53, pàg. 3005.
pesqueres
DS núm. 22, pàg. 1472.
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de visites
DS núm. 60, pàg. 3365.

Retallades
DS núm. 19, pàg. 1270.
DS núm. 34, pàg. 2243.
DS núm. 40, pàg. 2361.
DS núm. 57, pàg. 3170.
DS núm. 58, pàg. 3223.

Retribucions
DS núm. 51, pàg. 2872.
DS núm. 57, pàg. 3170.
DS núm. 58, pàg. 3223.

Retorn de milions d’euros
DS núm. 48, pàg. 2597.

Romanents
DS núm. 50, pàg. 2799.

- S -

Salut, retallades
DS núm. 40, pàg. 2361.

Sancions
DS núm. 48, pàg. 2603.

Sanitat
balear
DS núm. 50, pàg. 2764.
blindatge
DS núm. 57, pàg. 3205.
gestió
DS núm. 48, pàg. 2642.
DS núm. 59, pàg. 3317.
investigació
DS núm. 27, pàg. 1867.
personal
DS núm. 27, pàg. 1831.

fidelització
DS núm. 20, pàg. 1339.
DS núm. 22, pàg. 1471.
DS núm. 24, pàg. 1621.
DS núm. 47, pàg. 2558.

pública
DS núm. 51, pàg. 2840.
DS núm. 57, pàg. 3205.
seguretat
DS núm. 41, pàg. 2386.
155
DS núm. 50, pàg. 2764.

Sant 
Antoni de Portmany
DS núm. 19, pàg. 1269.
Joan de Labritja
DS núm. 51, pàg. 2871.

Santanyí
DS núm. 34, pàg. 2247.
DS núm. 60, pàg. 3361.

SARS-Cov-2
DS núm. 61, pàg. 3424.

Seguretat
DS núm. 28, pàg. 1896.
de persones i béns
DS núm. 60, pàg. 3399.
sanitària
DS núm. 63, pàg. 3812.

SEPE (vegeu Servei Públic d’Ocupació Estatal)

Serps
DS núm. 48, pàg. 2605.

Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), atenció
presencial

DS núm. 50, pàg. 2755.

Serveis
d’ambulàncies
DS núm. 36, pàg. 2294.
DS núm. 51, pàg. 2871.
d’emancipació de joves
DS núm. 21, pàg. 1408.
Ferroviaris de Mallorca (SFM)
DS núm. 51, pàg. 2869.
informatius
DS núm. 63, pàg. 3765.
de Salut
DS núm. 20, pàg. 1332.

SFM (vegeu Serveis Ferroviaris de Mallorca)

Fernando Simón
DS núm. 57, pàg. 3181.

Síndic de Greuges, elecció
DS núm. 21, pàg. 1401.

Sindicatura de Comptes
DS núm. 23, pàg. 1538.

Son 
Busquets
DS núm. 63, pàg. 3770.
Castelló
DS núm. 21, pàg. 1403.
Ferriol
DS núm. 22, pàg. 1473.
Güells
DS núm. 19, pàg. 1258.

- T -

Talent jove
DS núm. 61, pàg. 3435.
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Taxa
DS núm. 41, pàg. 2376.
aèria
DS núm. 19, pàg. 1273.
DS núm. 24, pàg. 1612.

Tecnologia, recursos
DS núm. 47, pàg. 2497.

Tempesta 
Glòria
DS núm. 24, pàg. 1619.

ajuts
DS núm. 20, pàg. 1369.
DS núm. 22, pàg. 1474.
DS núm. 50, pàg. 2775.
DS núm. 56, pàg. 3130.

de Sant Antoni de Portmany
ajuts
DS núm. 19, pàg. 1269.

Temporal
29 d’agost
DS núm. 51, pàg. 2871.
octubre 2019
DS núm. 19, pàg. 1269.

Territori (vegeu Decret de —)

Tests
DS núm. 59, pàg. 3341.
d’antígens
DS núm. 59, pàg. 3307.
diagnòstics
DS núm. 60, pàg. 3379.
PCR
DS núm. 58, pàg. 3240.
DS núm. 59, pàg. 3311.

Titulació, obtenció
DS núm. 53, pàg. 2995.
DS núm. 57, pàg. 3190.
DS núm. 59, pàg. 3333.

Toc de queda
DS núm. 53, pàg. 2995.

Torrents
DS núm. 58, pàg. 3227 i 3228.

Tot inclòs
DS núm. 22, pàg. 1480.

Transferències
DS núm. 23, pàg. 1547.
pendents
DS núm. 59, pàg. 3322.

Transició energètica
DS núm. 19, pàg. 1254.

Transparència
DS núm. 27, pàg. 1823.
DS núm. 33, pàg. 2167.
DS núm. 59, pàg. 3317.

Transport
aeri
DS núm. 29, pàg. 1952.

sanitari
DS núm. 19, pàg. 1274.
DS núm. 21, pàg. 1430.

ferroviari
DS núm. 22, pàg. 1484.
interurbà
DS núm. 49, pàg. 2683.
marítim

de mercaderies (vegeu també Reial decret 232/2020,
de 4 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret
1034/1999, de 18 de juny, sobre compensació al
transport marítim i aeri de mercaderies amb origen
o destinació a les Illes Balears)
DS núm. 21, pàg. 1418.
DS núm. 22, pàg. 1491.
DS núm. 59, pàg. 3347.
de passatgers
DS núm. 59, pàg. 3347.

de mercaderies
DS núm. 32, pàg. 2140.
públic regular de persones per carretera
DS núm. 61, pàg. 3459.

Treball
condicions laborals
DS núm. 21, pàg. 1419.
reforma laboral
DS núm. 34, pàg. 2256.

Treballadors/treballadores
DS núm. 49, pàg. 2685.
de la comunitat autònoma
DS núm. 40, pàg. 2358.
DS núm. 57, pàg. 3170.
DS núm. 58, pàg. 3223.
subcontractats/des
DS núm. 21, pàg. 1419.
públics
DS núm. 23, pàg. 1535.

Tributació
DS núm. 59, pàg. 3318.

Turisme
DS núm. 29, pàg. 1954.
DS núm. 47, pàg. 2511.
ajudes
DS núm. 49, pàg. 2688.
allotjaments
DS núm. 63, pàg. 3812.
col·laboració publicoprivada
DS núm. 47, pàg. 2511.
de creuers
DS núm. 38, pàg. 2317.
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regulació
DS núm. 21, pàg. 1402.

demanda
DS núm. 61, pàg. 3431.
destinació segura
DS núm. 51, pàg. 2842.
d’excessos (vegeu també Decret llei contra el —)
DS núm. 19, pàg. 1279.
indústria
DS núm. 53, pàg. 3012.
instruments de reactivació
DS núm. 49, pàg. 2694.
mercats emissors
DS núm. 51, pàg. 2870.
model
DS núm. 30, pàg. 2023.
reactivació
DS núm. 63, pàg. 3777.
recuperació
DS núm. 25, pàg. 1664.
DS núm. 53, pàg. 2998.
reserves
DS núm. 24, pàg. 1615.
sector
DS núm. 26, pàg. 1743.
DS núm. 26, pàg. 1749.

propostes urgents
DS núm. 63, pàg. 3812.
reactivació
DS núm. 49, pàg. 2694.
DS núm. 51, pàg. 2857.

suport
DS núm. 31, pàg. 2080.
temporada
DS núm. 29, pàg. 1956.

baixa
DS núm. 48, pàg. 2607.
inici
DS núm. 28, pàg. 1896.
DS núm. 38, pàg. 2329.
turística
DS núm. 29, pàg. 1956.
DS núm. 38, pàg. 2329.
DS núm. 48, pàg. 2602.
2020
DS núm. 56, pàg. 3116.
2021
DS núm. 56, pàg. 3113.

- U -

UCI (vegeu Unitat de Cures Intensives)

UIB (vegeu Universitat de les Illes Balears)

Unió Europea
DS núm. 28, pàg. 1906.
DS núm. 49, pàg. 2694.
DS núm. 61, pàg. 3442.

Unitat de Cures Intensives (UCI)
DS núm. 58, pàg. 3225.
DS núm. 58, pàg. 3238.
DS núm. 59, pàg. 3309.

Unitats bàsiques de salut
DS núm. 34, pàg. 2259.

Universitat de les Illes Balears (UIB) (vegeu també Accés a
la —)

DS núm. 56, pàg. 3109.

Urgències extrahospitalàries
DS núm. 21, pàg. 1417.

Usos sociosanitaris
DS núm. 61, pàg. 3426.

- V -

Vacunació (vegeu també Pla de —)
DS núm. 34, pàg. 2243.
DS núm. 53, pàg. 3001.
calendari
DS núm. 63, pàg. 3766.
estratègia
DS núm. 61, pàg. 3424.

Vaga
DS núm. 56, pàg. 3104.

Vedrà, Es
DS núm. 53, pàg. 2997.
DS núm. 56, pàg. 3101.

Vehicles
elèctrics, punts de recàrrega
DS núm. 24, pàg. 1606.
dièsel
DS núm. 22, pàg. 1478.
DS núm. 31, pàg. 2086.

Vessaments
DS núm. 23, pàg. 1537.
DS núm. 48, pàg. 2587.
DS núm. 51, pàg. 2871.

Vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030
DS núm. 19, pàg. 1272.

Vicenç Vidal, senador
DS núm. 23, pàg. 1533.

Violència
DS núm. 33, pàg. 2170.

Vols, cancel·lació
DS núm. 22, pàg. 1488.
DS núm. 59, pàg. 3341.
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Voluntaris de Protecció Civil
DS núm. 53, pàg. 3000.

VOX
atacs i assetjaments
DS núm. 38, pàg. 2311.
militants
DS núm. 38, pàg. 2311.
mitjans de comunicació
DS núm. 58, pàg. 3245.

- X -

Xat de militars
DS núm. 61, pàg. 3438.

- Z -

Zones
confinades
DS núm. 48, pàg. 2603.
turístiques
DS núm. 24, pàg. 1606.

millora de la qualitat
DS núm. 19, pàg. 1279.
DS núm. 20, pàg. 1343.

vulnerables
DS núm. 63, pàg. 3812.

061
DS núm. 21, pàg. 1417.
DS núm. 26, pàg. 1747.
DS núm. 32, pàg. 2139.
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