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INICIATIVES

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 17688/20, de modificació de la Llei 1/2014, de 21
de febrer, de cans d’assistència.
DS núm. 67, pàg. 3966.

RGE núm. 3970/21, de mesures extraordinàries i urgents
per executar les actuacions i els projectes que s’han de
finançar amb fons europeus, en el marc del Pla de
recuperació, transformació i resiliència.
DS núm. 104, pàg. 6165.

RGE núm. 4709/21, per impulsar i agilitar la tramitació
d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. 
DS núm. 97, pàg. 5732.

RGE núm. 4768/21, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010,
de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i 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.
DS núm. 98, pàg. 5804.

RGE núm. 5834/21, d’educació de les Illes Balears.
Debat de totalitat, DS núm. 96, pàg. 5666.
Acord de celebració de sessions extraordinàries, DS núm. 104,
pàg. 6165.

RGE núm. 9509/21, de consells insulars.
Acord de celebració de sessions extraordinàries, DS núm. 104,
pàg. 6165.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.
Debat de totalitat, DS núm. 101, pàg. 5976.
DS núm. 105, pàg. 6202.

PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 6957/20, d’agilitació per incentivar la inversió.
DS núm. 74, pàg. 4490.

RGE núm. 4041/21, de modificació de la Llei 5/1990, de 24
de maig, de carreteres de les Illes Balears.
DS núm. 100, pàg. 5930.

DECRETS LLEI

15/2020, de 21 de desembre, de modificació del Decret llei
11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
DS núm. 64, pàg. 3822.

1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures
excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal 2021, de
l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en matèria de Renda Social Garantida i en
altres sectors de l'activitat administrativa.
DS núm. 69, pàg. 4120.

2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures
excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs
de sort, envit o atzar.
DS núm. 75, pàg. 4559.

3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents
per executar les actuacions i els projectes que s’han de
finançar amb els fons europeus en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.
DS núm. 79, pàg. 4763.

4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitar la tramitació
d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge.
DS núm. 82, pàg. 4935.

5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010,
de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i 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.
DS núm. 83, pàg. 4996.

6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17
de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears.
DS núm. 87, pàg. 5164.

7/2021, de 20 de juliol, de modificació del 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.
DS núm. 88, pàg. 5186.

8/2021, de 30 d’agost, pel qual es modifiquen el Decret Llei
10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010, de 25 de
juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la
capacitat econòmica amb la finalitat d’establir la
participació econòmica de les persones beneficiàries de les
prestacions assistencials que formen part de la xarxa
pública d’atenció a la dependència de les Illes Balears i per
concretar les prestacions econòmiques del sistema per a
l’autonomia i atenció a la dependència.
DS núm. 93, pàg. 5415.

DEBAT DE POLÍTICA GENERAL

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 90, pàg. 5206.
Debat de les propostes de resolució, DS núm. 92, pàg. 5330.
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-088.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-093.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-052-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-090-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-092.pdf#page=2


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2021 3

INTERPEL·LACIONS

RGE núm. 5709/19, relativa a drets lingüístics.
DS núm. 83, pàg. 4983.

RGE núm. 7686/19, relativa a política general del Govern
pel que fa a la regulació i la normativa que afecta els
animals que viuen a l’entorn humà.
DS núm. 79, pàg. 4750.

RGE núm. 10296/19, relativa a lluita contra el canvi
climàtic.
DS núm. 68, pàg. 4019.

RGE núm. 3745/20, relativa a moratòria de creuers.
DS núm. 77, pàg. 4649.

RGE núm. 9477/20, relativa a inversions de l’Estat a les
Illes Balears.
DS núm. 94, pàg. 5479.

RGE núm. 11330/20, relativa a política general del Govern
en matèria d’emergències.
DS núm. 73, pàg. 4389.

RGE núm. 15873/20, relativa a política general del Govern
en relació amb les retallades als treballadors de
l’administració pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
DS núm. 69, pàg. 4105.

RGE núm. 1029/21, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears en relació amb la climatització de les
aules dels centres educatius de les Illes Balears.
DS núm. 66, pàg. 3899.

RGE núm. 1087/21, relativa a la coordinació i l’estratègia
del Govern per a la presentació de projectes a finançar amb
el Fons de recuperació europeu Next Generation Unió
Europea.
DS núm. 67, pàg. 3961.

RGE núm. 1140/21, relativa a gestió de fons europeus Next
Generation EU.
DS núm. 84, pàg. 5069.

RGE núm. 1666/21, relativa a política de reactivació en
matèria turística.
DS núm. 70, pàg. 4162.

RGE núm. 1889/21, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears en relació amb els mitjans de
comunicació de les Illes Balears.
DS núm. 71, pàg. 4240.

RGE núm. 2004/21, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears en relació amb els centres de menors de
la seva responsabilitat.
DS núm. 72, pàg. 4331.

RGE núm. 2384/21, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears en relació amb l’activitat turística.
DS núm. 74, pàg. 4466.

RGE núm. 2744/21, relativa a política general del Govern
en relació amb l’erradicació de la pobresa i la gestió de
l’Ingrés Mínim Vital.
DS núm. 75, pàg. 4537.

RGE núm. 2901/21, relativa a política general del Govern
pel que fa a l’habitatge.
DS núm. 81, pàg. 4866.

RGE núm. 3771/21, relativa a política del Govern en relació
amb la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i
reconeixement democràtics de les Illes Balears.
DS núm. 76, pàg. 4600.

RGE núm. 4131/21, relativa a política general en matèria
tributària.
DS núm. 80, pàg. 4812.

RGE núm. 4167/21, relativa a promoció del producte local.
DS núm. 78, pàg. 4700.

RGE núm. 4772/21, relativa a política general del Govern
en relació amb la pesca d’arrossegament a les Illes Balears.
DS núm. 82, pàg. 4920.

RGE núm. 6344/21, relativa a política general del Govern
en relació amb els fons europeus Next Generation Unió
Europea.
DS núm. 91, pàg. 5311.

RGE núm. 6618/21, relativa a inici del curs escolar 2021-
2022 a les Illes Balears.
DS núm. 101, pàg. 5961.

RGE núm. 7504/21, relativa a política general del Govern
en matèria de descarbonització de les centrals tèrmiques a
les Illes Balears.
DS núm. 93, pàg. 5402.

RGE núm. 7710/21, relativa a política general del Govern
en matèria d’emergències.
DS núm. 95, pàg. 5550.

RGE núm. 7739/21, relativa a política general del Govern
en relació amb el sector audiovisual de les Illes Balears.
DS núm. 96, pàg. 5645.

RGE núm. 9633/21, relativa a política general del Govern
en matèria de joventut.
DS núm. 97, pàg. 5717.

RGE núm. 9714/21, relativa a política general del Govern
en matèria d’habitatge.
DS núm. 99, pàg. 5853.

RGE núm. 9752/21, relativa a política general del Govern
en matèria d’assistència sanitària a l’illa de Formentera.
DS núm. 104, pàg. 6150.
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RGE núm. 10823/21, relativa a política general del Govern
en matèria d’agricultura i ramaderia a les Illes Balears.
DS núm. 98, pàg. 5777.

RGE núm. 11970/21, relativa a política general del Govern
en matèria d’habitatge i, especialment, en relació amb els
apartaments Don Pepe d’Eivissa.
DS núm. 103, pàg. 6082.

RGE núm. 11999/21, relativa a ensenyament de l’Islam en
els centres educatius.
DS núm. 100, pàg. 5917.

RGE núm. 12940/21, relativa a política general del Govern
en relació amb el creixement poblacional insostenible de les
Illes Balears.
DS núm. 102, pàg. 6038.

MOCIONS

RGE núm. 17687/20, relativa a mesures per a la reactivació
del sector del comerç.
DS núm. 66, pàg. 3904.

RGE núm. 18034/20, relativa a harmonització fiscal i
sistema de finançament autonòmic.
DS núm. 66, pàg. 3912.

RGE núm. 1519/21, relativa a climatització de les aules dels
centres educatius de les Illes Balears.
DS núm. 68, pàg. 4024.

RGE núm. 1732/21, relativa a la gestió i la coordinació dels
fons i instruments financers europeus per a la recuperació
econòmica i social de la nostra comunitat autònoma per
part del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 69, pàg. 4110.

RGE núm. 1922/21, relativa a lluita contra el canvi
climàtic.
DS núm. 70, pàg. 4168.

RGE núm. 2194/21, relativa a funció pública, mesures per
fer front a les retallades del Govern.
DS núm. 71, pàg. 4245.

RGE núm. 2375/21, relativa a política de reactivació en
matèria turística.
DS núm. 72, pàg. 4337.

RGE núm. 2545/21, relativa a política del Govern en relació
amb els mitjans de comunicació de les Illes Balears.
DS núm. 73, pàg. 4367.
DS núm. 74, pàg. 4471.

RGE núm. 2758/21, relativa a actuacions en relació amb els
menors tutelats o en guarda i reforma.
DS núm. 74, pàg. 4480.

RGE núm. 2976/21, relativa a política general del Govern
en matèria d’emergències.
DS núm. 75, pàg. 4544.

RGE núm. 3727/21, relativa a política sobre l’activitat
turística.
DS núm. 75, pàg. 4551.

RGE núm. 4044/21, relativa a erradicació de la pobresa i
gestió de l’Ingrés Mínim Vital.
DS núm. 77, pàg. 4654.

RGE núm. 4235/21, relativa a responsabilitat sobre
l’aplicació de mesures preses en virtut del compliment de la
Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement
democràtics de les Illes Balears.
DS núm. 78, pàg. 4706.

RGE núm. 4484/21, relativa a moratòria de creuers.
DS núm. 79, pàg. 4755.

RGE núm. 4714/21, relativa a producte autòcton de les Illes
Balears.
DS núm. 80, pàg. 4817.

RGE núm. 4926/21, relativa a regulació i normativa que
afecten els animals que viuen a l’entorn humà.
DS núm. 81, pàg. 4872.

RGE núm. 5115/21, relativa a política general en matèria
tributària.
DS núm. 82, pàg. 4926.

RGE núm. 5274/21, relativa a política general del Govern
pel que fa a l’habitatge.
DS núm. 83, pàg. 4987.

RGE núm. 5418/21, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears en relació amb la pesca
d’arrossegament.
DS núm. 84, pàg. 5075.

RGE núm. 5575/21, relativa a drets lingüístics.
DS núm. 91, pàg. 5316.

RGE núm. 5895/21, relativa a gestió dels fons europeus
Next Generation EU.
DS núm. 93, pàg. 5407.

RGE núm. 8810/21, relativa a descarbonització de les
centrals tèrmiques de les Illes Balears.
DS núm. 95, pàg. 5555.

RGE núm. 9705/21, relativa a inversions de l’Estat a les
Illes Balears.
DS núm. 96, pàg. 5649.

RGE núm. 11610/21, relativa a política general del Govern
en matèria d’emergències.
DS núm. 97, pàg. 5722.
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RGE núm. 11800/21, relativa a política general del Govern
en relació amb el sector audiovisual de les Illes Balears.
DS núm. 98, pàg. 5782.

RGE núm. 11969/21, relativa a polítiques destinades a la
població juvenil de les Illes Balears.
DS núm. 99, pàg. 5858.

RGE núm. 12112/21, relativa a política general del Govern
en matèria d’agricultura i ramaderia a les Illes Balears.
DS núm. 100, pàg. 5922.

RGE núm. 12317/21, relativa a política general en matèria
d’habitatge.
DS núm. 101, pàg. 5967.

RGE núm. 12814/21, relativa a religió islàmica en els
centres educatius de Balears.
DS núm. 102, pàg. 6042.

RGE núm. 13239/21, relativa a inici del curs escolar 2021-
2022 a les Illes Balears.
DS núm. 103, pàg. 6088.

RGE núm. 14062/21, relativa a creixement poblacional
insostenible de les Illes Balears.
DS núm. 104, pàg. 6154.

PREGUNTES

RGE núm. 1210/21, relativa a planificació del Govern per
fer possible la implantació del tractament d’hemodiàlisi a
l’Hospital de Formentera.
DS núm. 66, pàg. 3875.

RGE núm. 1226/21, relativa a remodelació del port de
Fornells, en contra de l’opinió del municipi.
DS núm. 66, pàg. 3894.

RGE núm. 1227/21, relativa a obres del nou centre de
formació nàutica.
DS núm. 66, pàg. 3876.

RGE núm.1228/21, relativa a solucions per l’encariment de
la factura elèctrica.
DS núm. 66, pàg. 3878.

RGE núm. 1229/20, relativa a inici de la temporada
turística.
DS núm. 66, pàg. 3879.

RGE núm. 1230/21, relativa a noves tarifes de transport
públic de Mallorca.
DS núm. 66, pàg. 3881.

RGE núm. 1232/21, relativa a mesures per lluitar contra la
pobresa a les Illes Balears.
DS núm. 66, pàg. 3883.

RGE núm. 1233/21, relativa a trasllat d’alumnes entre
centres a mitjan curs.
DS núm. 66, pàg. 3885.

RGE núm. 1234/21, relativa a suport al Projecte de llei de
reforma de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra
el frau fiscal.
DS núm. 66, pàg. 3886.

RGE núm. 1235/21, relativa a ajudes econòmiques per als
sectors afectats per les mesures de restricció de l’activitat
a conseqüència de la pandèmia.
DS núm. 66, pàg. 3898.

RGE núm. 1237/21, relativa a motius pels quals el Govern
manté l’impost d’estades turístiques a la temporada 2021.
DS núm. 66, pàg. 3887.

RGE núm. 1238/21, relativa a ordres de confinament i
prova C de català a Menorca.
DS núm. 66, pàg. 3889.

RGE núm. 1239/21, relativa a superar la crisi amb les
ajudes anunciades.
DS núm. 66, pàg. 3895.

RGE núm. 1240/21, relativa a grups de vacunació.
DS núm. 66, pàg. 3890.

RGE núm. 1242/21, relativa a calendari de vacunació
contra la COVID-19.
DS núm. 66, pàg. 3891.

RGE núm. 1243/21, relativa a defensa del factor
d’insularitat previst al règim especial de les Illes Balears.
DS núm. 66, pàg. 3892.

RGE núm. 1247/21, relativa a mitjans suficients per
garantir l’eficàcia a la campanya de vacunació massiva per
immunitzar la població de les Illes Balears davant la
COVID-19.
DS núm. 66, pàg. 3896.

RGE núm. 1349/21, relativa a compliment dels criteris i
protocols de vacunació contra la COVID.
DS núm. 66, pàg. 3882.

RGE núm. 1389/21, relativa a places de formació
d’infermeria.
DS núm. 67, pàg. 3939.

RGE núm. 1401/21, relativa a projectes emblemàtics,
transformadors i amb capacitat de tracció per al Pla
Europeu de Reactivació Next Generation UE de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.
DS núm. 67, pàg. 3944.

RGE núm. 1402/21, relativa a vacunació de càrrecs públics.
DS núm. 67, pàg. 3957.
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RGE núm. 1403/21, relativa a rescat de l’economia balear
per part de Madrid.
DS núm. 67, pàg. 3956.

RGE núm. 1404/21, relativa a reducció del cànon de
l’aigua.
DS núm. 67, pàg. 3940.

RGE núm. 1405/21, relativa a reactivació del turisme.
DS núm. 67, pàg. 3942.

RGE núm. 1411/21, relativa a mètodes de contractació
pública de la CAIB.
DS núm. 67, pàg. 3954.

RGE núm. 1415/21, relativa a ocupació mitjana per viatge
a les línies de transport públic de Mallorca durant el mes de
gener de 2021.
DS núm. 67, pàg. 3945.

RGE núm. 1416/21, relativa a parc fotovoltaic a Son Bonet.
DS núm. 67, pàg. 3941.

RGE núm. 1417/21, relativa a equiparació de la
indemnització per residència dels sanitaris de les Illes
Balears amb la de Canàries.
DS núm. 67, pàg. 3946.

RGE núm. 1418/21, relativa a previsió respecte de la
recuperació del sector de l’hostaleria a les Illes Balears.
DS núm. 67, pàg. 3948.

RGE núm. 1420/21, relativa a gestió de la desescalada
davant les restriccions imposades pel Govern.
DS núm. 67, pàg. 3959.

RGE núm. 1421/21, relativa a política en matèria de policia
local.
DS núm. 67, pàg. 3949.

RGE núm. 1422/21, relativa a protocol de vacunació per als
centres educatius.
DS núm. 67, pàg. 3951.

RGE núm. 1423/21, relativa a suport a la modificació de la
Llei antidesnonaments del Reial Decret Llei 37/20.
DS núm. 67, pàg. 3952.

RGE núm. 1424/21, relativa a gestió de la pandèmia.
DS núm. 67, pàg. 3960.

RGE núm. 1426/21, relativa a recursos sanitaris per a
l’atenció a la cronicitat a Formentera.
DS núm. 67, pàg. 3953.

RGE núm. 1526/21, relativa a retard de les consultes
oncològiques i les proves de prevenció per a la detecció
precoç del càncer.
DS núm. 67, pàg. 3942.
DS núm. 68, pàg. 4003.

RGE núm. 1614/21, relativa a seguiment del compliment de
les condicions de l'OSP en les rutes aèries entre illes.
DS núm. 68, pàg. 4004.
DS núm. 69, pàg. 4072.

RGE núm. 1615/21, relativa al servei SEPE.
DS núm. 68, pàg. 4018.
DS núm. 69, pàg. 4091.

RGE núm. 1616/21, relativa a "SOS turisme".
DS núm. 68, pàg. 4018.
DS núm. 69, pàg. 4094.

RGE núm. 1617/21, relativa a alumnes amb necessitats
especials.
DS núm. 68, pàg. 4017.

RGE núm. 1618/21, relativa a mesures del Govern davant
les elevades xifres de desocupació juvenil a les Illes Balears.
DS núm. 68, pàg. 4010.

RGE núm. 1622/21, relativa a cessament del sots-director
de Cures Assistencials del Servei de Salut de les Illes
Balears, el Sr. Carlos Javier Villafáfila.
DS núm. 68, pàg. 4004.

RGE núm. 1624/21, relativa a vacunació de càrrecs públics.
DS núm. 68, pàg. 4018.

RGE núm. 1625/21, relativa a sostenibilitat econòmica del
sector turístic a les Illes Balears davant la pandèmia de la
COVID-19.
DS núm. 68, pàg. 4019.
DS núm. 69, pàg. 4096.

RGE núm. 1627/21, relativa a actuacions per a l’eradicació
de la processionària del pi a les illes d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 68, pàg. 4007.

RGE núm. 1628/21, relativa a abastiment adequat d’aigua
potable a Sineu i a Lloret.
DS núm. 68, pàg. 4012.

RGE núm. 1629/21, relativa a posada en marxa a Menorca
d’un centre per a l’atenció de les persones que pateixen
discapacitat física.
DS núm. 68, pàg. 4008.

RGE núm. 1630/21, relativa a protesta contra l’abús de la
temporalitat en el sector públic.
DS núm. 68, pàg. 4005.
DS núm. 69, pàg. 4073.

RGE núm. 1631/21, relativa a protocols i mesures
adequades per a les residències.
DS núm. 68, pàg. 4009.

RGE núm. 1632/21, relativa a campanya “SOS Turisme”.
DS núm. 68, pàg. 4013.
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RGE núm. 1633/21, relativa a retallada dels salaris dels
sanitaris.
DS núm. 68, pàg. 4014.

RGE núm. 1634/21, relativa a queixes de la comunitat
educativa per la situació de la semipresencialitat a les aules.
DS núm. 68, pàg. 4016.

RGE núm. 1635/21, relativa a perspectives pel que fa al
procés de vacunació a les Illes Balears.
DS núm. 68, pàg. 4019.
DS núm. 69, pàg. 4098.

RGE núm. 1721/21, relativa a idoneïtat de Pau Llonch
Mestre.
DS núm. 68, pàg. 4005.

RGE núm. 1736/21, relativa a la remodelació del Govern de
les Illes Balears.
DS núm. 69, pàg. 4095.

RGE núm. 1796/21, relativa a compliment del compromís
sobre els salaris dels treballadors de les empreses
subcontractades d’IB3.
DS núm. 69, pàg. 4090.

RGE núm. 1797/21, relativa a relació entre la transició
energètica i la memòria democràtica.
DS núm. 69, pàg. 4099.

RGE núm. 1798/21, relativa a vacunació de dependents.
DS núm. 69, pàg. 4101.

RGE núm. 1799/21, relativa a basses de regants que no
estan en funcionament.
DS núm. 69, pàg. 4076.

RGE núm. 1800/21, relativa a ajudes específiques per a
Balears després de les reunions mantingudes amb diversos
membres del Govern central.
DS núm. 69, pàg. 4102.

RGE núm. 1801/21, relativa a vacunació de càrrecs públics.
DS núm. 69, pàg. 4093.

RGE núm. 1802/21, relativa a fosses de la Guerra Civil.
DS núm. 69, pàg. 4078.

RGE núm. 1803/21, relativa a celebració d’esdeveniments
i festivals musicals per a la temporada 2021.
DS núm. 69, pàg. 4074.

RGE núm. 1804/21, relativa a recuperació del trànsit
comercial al port de Sant Antoni Abat.
DS núm. 69, pàg. 4080.

RGE núm. 1805/21, relativa a gestió del Sr. Gabriel
Torrens com a director general d’Agricultura, Ramaderia
i Desenvolupament Rural.
DS núm. 69, pàg. 4081.

RGE núm. 1806/21, relativa a pujada abusiva dels preus del
transport marítim entre illes.
DS núm. 69, pàg. 4082.

RGE núm. 1807/21, relativa a retards en les valoracions de
discapacitat.
DS núm. 69, pàg. 4083.

RGE núm. 1808/21, relativa a atenció als pacients.
DS núm. 69, pàg. 4086.

RGE núm. 1809/21, relativa a estratègia de l’AETIB de
cara a la temporada 2021.
DS núm. 69, pàg. 4087.

RGE núm. 1810/21, relativa a millora de la gestió en
matèria universitària.
DS núm. 69, pàg. 4088.

RGE núm. 1811/21, relativa a ajudes a autònoms i PIME
afectats pels tancaments.
DS núm. 69, pàg. 4104.

RGE núm. 1812/21, relativa a limitació de trasplantaments
de vinyes.
DS núm. 69, pàg. 4077.

RGE núm. 1957/21, relativa a passaport vacunal o certificat
de vacunació.
DS núm. 69, pàg. 4085.

RGE núm. 2023/21, relativa a calendari de reunions per als
pròxims mesos entre el Govern de les Illes Balears i l’Estat
per avançar en les negociacions del finançament del REIB.
DS núm. 70, pàg. 4157.

RGE núm. 2031/21, relativa a motius pels quals la
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura no
gestiona ni innovació, ni economia circular.
DS núm. 70, pàg. 4149.

RGE núm. 2034/21, relativa a captació de recursos dels fons
europeus.
DS núm. 70, pàg. 4150.

RGE núm. 2048/21, relativa a ajudes directes a les
empreses d’activitat turística complementària de
temporada perjudicades per la crisi de la COVID-19.
DS núm. 70, pàg. 4154.

RGE núm. 2049/21, relativa a participació dels empresaris
turístics en proves i controls per fer de Balears una
destinació segura.
DS núm. 70, pàg. 4155.

RGE núm. 2051/21, relativa a mesures adoptades davant
l’aparició de bales de palla.
DS núm. 70, pàg. 4144.
DS núm. 71, pàg. 4221.
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RGE núm. 2052/21, relativa a parets de pedra prefabricada
a la Serra de Tramuntana.
DS núm. 70, pàg. 4144.

RGE núm. 2053/21, relativa a segon enllaç submarí
Mallorca-Menorca per al subministrament elèctric.
DS núm. 70, pàg. 4141.

RGE núm. 2054/21, relativa a tarifes del transport públic
ferroviari i terrestre.
DS núm. 70, pàg. 4145.

RGE núm. 2055/21, relativa a escrit tramès pel Parlament
Europeu en relació amb els menors de Balears.
DS núm. 70, pàg. 4146.

RGE núm. 2056/21, relativa a evolució de la campanya de
vacunació contra la COVID a les Illes Balears.
DS núm. 70, pàg. 4151.

RGE núm. 2057/21, relativa a estratègia del Govern
respecte de la formació professional dual.
DS núm. 70, pàg. 4153.

RGE núm. 2058/21, relativa a reclamació de la part fiscal
del REB.
DS núm. 70, pàg. 4142.

RGE núm. 2059/21, relativa a plataformes reivindicatives
davant la gestió de la crisi ocasionada per la pandèmia.
DS núm. 70, pàg. 4161.

RGE núm. 2061/21, relativa a vacunació COVID-19 de
treballadors considerats essencials majors de 55 anys.
DS núm. 70, pàg. 4140.

RGE núm. 2062/21, relativa a comissió d’investigació pels
casos de menors prostituïts.
DS núm. 70, pàg. 4158.

RGE núm. 2063/21, relativa a normalitat democràtica.
DS núm. 70, pàg. 4148.

RGE núm. 2064/21, relativa a requeriment del Parlament
Europeu al Govern sobre els abusos sexuals a menors
tutelats per l’administració.
DS núm. 70, pàg. 4159.

RGE núm. 2239/21, relativa a mesures previstes per tombar
la corba de l’atur a Balears.
DS núm. 71, pàg. 4235.

RGE núm. 2240/21, relativa a pròrroga del termini
establert a l'article 23 de la Llei 8/2019, de residus i sols
contaminats de les Illes Balears, per als envasos d'un sol ús.
DS núm. 71, pàg. 4224.
DS núm. 72, pàg. 4305.

RGE núm. 2245/21, relativa a dades de desocupació.
DS núm. 71, pàg. 4236.

RGE núm. 2274/21, relativa a mesures de suport a les
instal·lacions esportives.
DS núm. 71, pàg. 4225.

RGE núm. 2293/21, relativa a creixement de la desocupació
a Balears.
DS núm. 71, pàg. 4238.

RGE núm. 2294/21, relativa a repercussió de la notícia de
l’expropiació d’habitatges a Balears.
DS núm. 71, pàg. 4230.

RGE núm. 2297/21, relativa a mesures per millorar la
qualitat de l’aire de Maó.
DS núm. 71, pàg. 4222.
DS núm. 72, pàg. 4302.

RGE núm. 2298/21, relativa a incompliment de l’Estat
envers els ciutadans de les Illes Balears.
DS núm. 71, pàg. 4234.

RGE núm. 2300/21, relativa a ajudes a Sant Antoni de
Portmany amb motiu del fenomen meteorològic l’octubre
de 2019.
DS núm. 71, pàg. 4222.

RGE núm. 2302/21, relativa a projecte del port de Fornells.
DS núm. 71, pàg. 4227.

RGE núm. 2303/21, relativa a previsió de desescalada arran
de les peticions de SOS Esports.
DS núm. 71, pàg. 4223.

RGE núm. 2304/21, relativa a estratègia del Govern per tal
de reduir les xifres d’atur.
DS núm. 71, pàg. 4228.

RGE núm. 2305/21, relativa a ajudes al comerç de Palma.
DS núm. 71, pàg. 4230.
DS núm. 72, pàg. 4306.

RGE núm. 2306/21, relativa a actes de reconeixement i
memòria per recordar qui fou batle d'Es Castell, Sr.
Francesc Gimier Sintes.
DS núm. 71, pàg. 4224.
DS núm. 72, pàg. 4304.

RGE núm. 2307/21, relativa a paga extraordinària COVID
al personal sanitari de les Illes Balears.
DS núm. 71, pàg. 4231.

RGE núm. 2308/21, relativa a Pla d'igualtat de dones i
homes per al sector educatiu.
DS núm. 71, pàg. 4232.

RGE núm. 2309/21, relativa a fons europeus React-Unió
Europea per donar ajudes directes a PIME i a autònoms.
DS núm. 71, pàg. 4226.

RGE núm. 2310/21, relativa a expropiació d’habitatges.
DS núm. 71, pàg. 4239.
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RGE núm. 2448/21, relativa a mecanisme per seleccionar
projectes a l’hora d’accedir als fons Next Generation Unió
Europea.
DS núm. 72, pàg. 4323.

RGE núm. 2450/21, relativa a rebre turistes a les Illes
Balears com a destinació segura.
DS núm. 72, pàg. 4318.

RGE núm. 2451/21, relativa a valoració de la votació al
Congrés dels Diputats de la Proposició de llei sobre el
comerç minorista.
DS núm. 72, pàg. 4325.

RGE núm. 2452/21, relativa a polítiques per a la cultura
dutes a terme.
DS núm. 72, pàg. 4320.

RGE núm. 2455/21, relativa a política d’habitatge.
DS núm. 72, pàg. 4327.

RGE núm. 2456/21, relativa a turisme en Setmana Santa.
DS núm. 72, pàg. 4313.

RGE núm. 2557/21, relativa a situació sanitària i mesures
acordades a Menorca.
DS núm. 72, pàg. 4324.

RGE núm. 2558/21, relativa a gestió d’ajudes directes per
als sectors afectats per la crisi.
DS núm. 72, pàg. 4328.

RGE núm. 2459/21, relativa a implicacions del canvi en el
topònim de Mahón.
DS núm. 72, pàg. 4309.

RGE núm. 2461/21, relativa a promocions d’habitatges de
protecció oficial anunciats a Menorca.
DS núm. 72, pàg. 4317.

RGE núm. 2462/21, relativa a notificació als propietaris del
procediment d’expropiació.
DS núm. 72, pàg. 4314.

RGE núm. 2463/21, relativa a polítiques d’habitatge
aplicades pel Govern durant els darrers anys.
DS núm. 72, pàg. 4315.

RGE núm. 2464/21, relativa a repartiment previ i
territorialitzat dels fons europeus.
DS núm. 72, pàg. 4312.

RGE núm. 2465/21, relativa a política de diversificació
econòmica del Govern.
DS núm. 72, pàg. 4310.

RGE núm. 2466/21, relativa a projectes ITS en matèria de
medi ambient.
DS núm. 72, pàg. 4321.

RGE núm. 2467/21, relativa a mesures extraordinàries per
als sectors culturals.
DS núm. 72, pàg. 4308.

RGE núm. 2468/21, relativa a percentatge de vacunació.
DS núm. 72, pàg. 4319.

RGE núm. 2469/21, relativa a política econòmica per salvar
el teixit productiu de les Illes Balears.
DS núm. 72, pàg. 4329.

RGE núm. 2605/21, relativa a planificació de la implantació
del servei del 061 a Formentera.
DS núm. 73, pàg. 4382.

RGE núm. 2637/21, relativa a mesures d’impuls de la
col·laboració publicoprivada per incrementar el parc
d’habitatges socials i assequible.
DS núm. 73, pàg. 4380.

RGE núm. 2638/21, relativa  a compliment de restriccions
dels turistes per Setmana Santa.
DS núm. 73, pàg. 4367.
DS núm. 74, pàg. 4460.

RGE núm. 2639/21, relativa a tornada a la normalitat dels
centres de salut.
DS núm. 73, pàg. 4368.

RGE núm. 2672/21, relativa a mesures d’agilitació
administrativa per garantir que els prop de 1.000 milions
d’euros en ajuts directes arribin a les empreses.
DS núm. 73, pàg. 4383.

RGE núm. 2674/21, relativa a vacunació de la COVID-19.
DS núm. 73, pàg. 4385.

RGE núm. 2675/21, relativa a ajudes a tots els sectors
productius.
DS núm. 73, pàg. 4369.

RGE núm. 2676/21, relativa a instal·lació a Menorca d’una
planta fotovoltaica.
DS núm. 73, pàg. 4377.

RGE núm. 2677/21, relativa a participació ciutadana al
projecte de pla de gestió Natura 2000 de la costa de Llevant
de Mallorca.
DS núm. 73, pàg. 4372.

RGE núm. 2678/21, relativa a compliment igualitari de les
mesures de restricció durant la Setmana Santa pel que fa
als turistes i residents.
DS núm. 73, pàg. 4373.

RGE núm. 2679/21, relativa a reactivació de l’economia de
les Illes Balears.
DS núm. 73, pàg. 4374.
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RGE núm. 2680/21, relativa a sectors i a empreses excloses
de les mesures del Reial decret llei 5/2021, de mesures
extraordinàries de suport a la solvència empresarial en
resposta a la pandèmia de la COVID-19.
DS núm. 73, pàg. 4370.

RGE núm. 2681/21, relativa a vacunació dels docents.
DS núm. 73, pàg. 4378.

RGE núm. 2682/21, relativa a denúncies de violència
masclista a les Illes Balears.
DS núm. 73, pàg. 4376.

RGE núm. 2683/21, relativa a recuperació total de
l’Atenció Primària presencial.
DS núm. 73, pàg. 4381.

RGE núm. 2684/21, relativa a immunització del 70% de la
població al mes de juny.
DS núm. 73, pàg. 4387.

RGE núm. 2685/21, relativa a reactivació turística.
DS núm. 73, pàg. 4386.

RGE núm. 2762/21, relativa a gestió de l’ingrés mínim vital
per part del Govern, segons el que ha manifestat el Sr.
Vicenç Vidal, senador autonòmic.
DS núm. 73, pàg. 4367.

RGE núm. 2869/21, relativa a mesures del Govern per
potenciar la tecnologia digital en el turisme.
DS núm. 74, pàg. 4454.

RGE núm. 2870/21, relativa a Règim Especial de les Illes
Balears i nou sistema de finançament.
DS núm. 74, pàg. 4459.

RGE núm. 2871/21, relativa a nou tancament dels interiors
dels establiments de restauració durant la Setmana Santa.
DS núm. 74, pàg. 4457.

RGE núm. 2872/21, relativa a petició de coherència en les
restriccions.
DS núm. 74, pàg. 4441.

RGE núm. 2881/21, relativa a criteris de la Secretaria
Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica.
DS núm. 74, pàg. 4445.

RGE núm. 2882/21, relativa a impacte mediambiental de la
generació eòlica d’energia.
DS núm. 74, pàg. 4443.

RGE núm. 2888/21, relativa a mesures urgents adoptades
pel Govern per a l’accés immediat a les ajudes directes als
autònoms, empreses i PIME.
DS núm. 74, pàg. 4463.

RGE núm. 2889/21, relativa a desenvolupament de la Llei
de la bona administració i del bon govern de les Illes
Balears.
DS núm. 74, pàg. 4458.

RGE núm. 2890/21, relativa a pla per mantenir les Illes
Balears com a destinació segura.
DS núm. 74, pàg. 4448.

RGE núm. 2891/21, relativa a agilitació administrativa i
resposta a la problemàtica de l’habitatge a les Illes Balears.
DS núm. 74, pàg. 4452.

RGE núm. 2892/21, relativa a qualitat educativa a les Illes
Balears.
DS núm. 74, pàg. 4453.

RGE núm. 2893/21, relativa a relació entre els marins
Churruca, Cervera i Gravina.
DS núm. 74, pàg. 4444.

RGE núm. 2894/21, relativa a més restriccions a la
restauració.
DS núm. 74, pàg. 4447.

RGE núm. 2895/21, relativa a programa de cribratge de
càncer de còlon a les Illes Balears.
DS núm. 74, pàg. 4455.

RGE núm. 2896/21, relativa a regulacions de preus
d’habitatge.
DS núm. 74, pàg. 4449.

RGE núm. 2897/21, relativa a construcció d’habitatges
HPO a Son Busquets.
DS núm. 74, pàg. 4451.

RGE núm. 2898/21, relativa a transparència real en la
gestió dels projectes finançats amb els fons europeus de
reactivació.
DS núm. 74, pàg. 4464.

RGE núm. 2982/21, relativa a control sanitari de l’aeroport
de Palma.
DS núm. 74, pàg. 4462.

RGE núm. 3767/21, relativa a vacunació del professorat
dels CEPA i dels docents d'ensenyaments de règim especial.
DS núm. 75, pàg. 4516.

RGE núm. 3768/21, relativa a discriminació de Formentera
en l’aplicació de l’estratègia de cronicitat.
DS núm. 75, pàg. 4531.

RGE núm. 3788/21, relativa a calendari de vacunació.
DS núm. 75, pàg. 4532.

RGE núm. 3789/21, relativa a no-inclusió dels docents dels
diferents CEPA dins el  col·lectiu 6C de la vacunació.
DS núm. 75, pàg. 4518.

RGE núm. 3795/21, relativa a sistema on line de sol·licitud
de cita prèvia per al torn de vacunació de la COVID-19 a
les Illes Balears.
DS núm. 75, pàg. 4517.
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RGE núm. 3796/21, relativa a valoració del Govern de la
campanya turística de Setmana Santa.
DS núm. 75, pàg. 4529.

RGE núm. 3798/21, relativa a alternatives del Govern per
a la desescalada davant la finalització de l’estat d’alarma.
DS núm. 75, pàg. 4535.

RGE núm. 3799/21, relativa a nova regulació d’horaris de
les barques d’arts menors de Mallorca.
DS núm. 75, pàg. 4520.

RGE núm. 3800/21, relativa a assalt al camp de futbol de
Sant Francesc durant un partit de futbol de la categoria
infantil.
DS núm. 75, pàg. 4515.

RGE núm. 3801/21, relativa a valoració de la Setmana
Santa en relació amb la restauració.
DS núm. 75, pàg. 4521.

RGE núm. 3802/21, relativa a canvis normatius en matèria
d’habitatge.
DS núm. 75, pàg. 4526.

RGE núm. 3803/21, relativa a mesures restrictives un cop
finalitzi l’estat d’alarma.
DS núm. 75, pàg. 4530.

RGE núm. 3806/21, relativa a evidència de l’inici del procés
de reactivació econòmica i canvi de tendència.
DS núm. 75, pàg. 4524.

RGE núm. 3807/21, relativa a perspectives per a la
temporada turística d’enguany.
DS núm. 75, pàg. 4536.

RGE núm. 3809/21, relativa a manteniment de les
restriccions a l’hoteleria, la restauració i l’oci nocturn.
DS núm. 75, pàg. 4533.

RGE núm. 3834/21, relativa a dades de vacunació d’alts
càrrecs.
DS núm. 75, pàg. 4519.

RGE núm. 3875/21, relativa a actes delictius de menors
fugats de centres d’internament.
DS núm. 75, pàg. 4523.

RGE núm. 3876/21, relativa a ocultació de dades sobre
càrrecs polítics vacunats de forma privilegiada a l’Oficina
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
DS núm. 75, pàg. 4527.

RGE núm. 3913/21, relativa a exclusió a la Llei de canvi
climàtic estatal de mesures respecte de la prohibició dels
vehicles amb diesel.
DS núm. 76, pàg. 4593.

RGE núm. 3914/21, relativa a motiu de l’endarreriment de
les inversions en infraestructures educatives a Menorca.
DS núm. 76, pàg. 4586.

RGE núm. 3916/21, relativa a polítiques laborals destinades
als joves.
DS núm. 76, pàg. 4577.
DS núm. 77, pàg. 4640.

RGE núm. 3917/21, relativa a connectivitat aèria.
DS núm. 76, pàg. 4592.

RGE núm. 3920/21, relativa a vacunacions COVID-19 a
Eivissa.
DS núm. 76, pàg. 4577.

RGE núm. 3922/21, relativa a mesures de la Direcció
General d’Innovació per afavorir l’atracció i retenció de
talent a Balears.
DS núm. 76, pàg. 4590.

RGE núm. 3927/21, relativa a participació en actes
d’exaltació de la Segona República.
DS núm. 76, pàg. 4595.

RGE núm. 3928/21, relativa a pujades d’imposts.
DS núm. 76, pàg. 4580.

RGE núm. 3929/21, relativa a canvis a les reserves marines.
DS núm. 76, pàg. 4581.

RGE núm. 3930/21, relativa a incentius per als joves
universitaris.
DS núm. 76, pàg. 4587.

RGE núm. 3931/21, relativa a estratègia d’altres
destinacions turístiques competidores per immunitzar
contra la COVID.
DS núm. 76, pàg. 4583.

RGE núm. 3932/21, relativa a millora de la normativa
vigent per resoldre les precarietats que pateixen els policies
locals.
DS núm. 76, pàg. 4588.

RGE núm. 3933/21, relativa a ajudes PDR 2020.
DS núm. 76, pàg. 4578.

RGE núm. 3934/21, relativa a repartiment de vacunes fet
pel Govern de l’Estat.
DS núm. 76, pàg. 4591.

RGE núm. 3935/21, relativa a les restriccions a la circulació
de vehicles diesel l’any 2025.
DS núm. 76, pàg. 4584.

RGE núm. 3936/21, relativa a transparència real en la
gestió de la pandèmia.
DS núm. 76, pàg. 4598.

RGE núm. 4008/21, relativa a estat actual de la negociació
del Govern amb el Govern central sobre la indemnització
per residència, derivada de pregunta d’iniciativa ciutadana.
DS núm. 77, pàg. 4625.
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RGE núm. 4052/21, relativa a criteris per mantenir tancada
l’hostaleria.
DS núm. 76, pàg. 4579.

RGE núm. 4065/21, relativa a flexibilització de les
restriccions a l’hostaleria.
DS núm. 76, pàg. 4596.

RGE núm. 4145/21, relativa a acord amb el Govern central
sobre els terrenys de Son Busquets que garanteixi que es
construiran habitatges públics.
DS núm. 77, pàg. 4631.

RGE núm. 4146/21, relativa a ampliació de la temporada
turística fins a Nadal.
DS núm. 77, pàg. 4643.

RGE núm. 4149/21, relativa a compensació del Govern de
les Illes Balears als gestors d’habitatges i apartaments
turístics.
DS núm. 77, pàg. 4628.

RGE núm. 4150/21, relativa a recuperació del nombre de
turistes.
DS núm. 77, pàg. 4644.

RGE núm. 4151/21, relativa a compliment de l’acord
d’investidura amb MÉS per Menorca d’elaborar els
informes necessaris per avaluar la viabilitat de la
transferència de la gestió dels recursos hídrics.
DS núm. 77, pàg. 4642.

RGE núm. 4152/21, relativa a incidència a les Illes Balears
del rebuig al vaccí contra la COVID-19.
DS núm. 77, pàg. 4627.

RGE núm. 4153/21, relativa a promoció de les Illes Balears
per l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears per
al que queda de la temporada turística de 2021.
DS núm. 77, pàg. 4638.

RGE núm. 4154/21, relativa a criteris per a la limitació de
captures de tonyina vermella.
DS núm. 77, pàg. 4625.

RGE núm. 4155/21, relativa a transparència per a l’adopció
de les mesures restrictives per la COVID-19.
DS núm. 77, pàg. 4646.

RGE núm. 4157/21, relativa a manca de pluges que
pateixen especialment els pagesos del sud de Mallorca.
DS núm. 77, pàg. 4633.

RGE núm. 4158/21, relativa a agilitació dels ajuts al
lloguer.
DS núm. 77, pàg. 4635.

RGE núm. 4159/21, relativa a retallada de l’horari del
centre de salut de Ferreries.
DS núm. 77, pàg. 4629.

RGE núm. 4160/21, relativa a reducció de les llistes
d’espera.
DS núm. 77, pàg. 4639.

RGE núm. 4161/21, relativa a incompliment del compromís
d’eliminar els barracons de les escoles.
DS núm. 77, pàg. 4637.

RGE núm. 4162/21, relativa a avanços en el REIB des que
el Sr. Sánchez és president del Govern d’Espanya.
DS núm. 77, pàg. 4634.

RGE núm. 4163/21, relativa a actuacions un cop decaigui
l’estat d’alarma.
DS núm. 77, pàg. 4647.

RGE núm. 4281/21, relativa a declaracions del sector
professional de pesca d'arrossegament de les Illes Balears.
DS núm. 77, pàg. 4632.

RGE núm. 4319/21, relativa a valoració dels problemes i
incompliments del Decret 25/2018, sobre la conservació de
la posidònia.
DS núm. 78, pàg. 4695.

RGE núm. 4323/21, relativa a comunisme o llibertat.
DS núm. 78, pàg. 4696.

RGE núm. 4324/21, relativa a condemna de tota violència.
DS núm. 78, pàg. 4682.

RGE núm. 4330/21, relativa a millora de la gestió del Parc
Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 78, pàg. 4679.
DS núm. 79, pàg. 4748.

RGE núm. 4331/21, relativa a resposta a la proposta d’OSP
Menorca-Barcelona.
DS núm. 78, pàg. 4694.

RGE núm 4332/21, relativa a col·lapse a les urgències
hospitalàries del Servei de Salut de les Illes Balears en
aquest moment.
DS núm. 78, pàg. 4679.

RGE núm. 4334/21, relativa a actuacions a Eivissa del Pla
Boscà.
DS núm. 78, pàg. 4685.

RGE núm. 4335/21, relativa a tancament de les finques
ramaderes de les Illes Balears.
DS núm. 78, pàg. 4681.

RGE núm. 4336/21, relativa a transport públic.
DS núm. 78, pàg. 4690.

RGE núm. 4337/21, relativa a finalització de l’OSP
Menorca-Madrid.
DS núm. 78, pàg. 4683.

RGE núm. 4338/21, relativa a servei d’urgències.
DS núm. 78, pàg. 4680.
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RGE núm. 4339/21, relativa a reclamació dels 78 milions
d’euros corresponents a l’IVA de 2017.
DS núm. 78, pàg. 4686.

RGE núm. 4340/21, relativa a demora en el pagament
d’ajudes als estudiants que es desplacen fora de la seva illa
de residència.
DS núm. 78, pàg. 4691.

RGE núm. 4341/21, relativa a actuació del Govern en
relació amb la situació de l’hostaleria.
DS núm. 78, pàg. 4688.

RGE núm. 4342/21, relativa a previsions en relació amb la
“desescalada lenta” d’aquesta pandèmia.
DS núm. 78, pàg. 4699.

RGE núm. 4343/21, relativa a reclamació al Govern central
dels 78 milions d’euros pendents de l’IVA de 2017.
DS núm. 78, pàg. 4687.

RGE núm. 4344/21, relativa a transparència per a l’adopció
de les mesures restrictives per la COVID-19.
DS núm. 78, pàg. 4698.

RGE núm. 4493/21, relativa a criteris que segueix el
Govern per imposar restriccions als establiments de
restauració de cada una de les Illes Balears.
DS núm. 78, pàg. 4692.

RGE núm. 4613/21, relativa a implicacions per a Balears de
l’aplicació de l’article 12.2 de la LOMLOE.
DS núm. 79, pàg. 4736.

RGE núm. 4617/21, relativa a sentència que anul·la el
decret posidònia.
DS núm. 79, pàg. 4735.

RGE núm. 4618/21, relativa a corredors turístics.
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 80, pàg. 4785.

RGE núm. 4621/21, relativa a garantia de la salut pública,
un cop expirat l’estat d’alarma.
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 80, pàg. 4803.

RGE núm. 4622/21, relativa a retallada de l’horari del
centre de salut de Ferreries.
DS núm. 79, pàg. 4737.

RGE núm. 4623/21, relativa a drets dels ciutadans de
Balears.
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 80, pàg. 4808.

RGE núm. 4625/21, relativa a pla de desescalada.
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 80, pàg. 4809.

RGE núm. 4626/21, relativa a pla d’infraestructures socials
a les Illes Balears per als anys 2017-2021.
DS núm. 79, pàg. 4741.

RGE núm. 4627/21, relativa a transparència a la
Conselleria d’Educació.
DS núm. 79, pàg. 4746.

RGE núm. 4628/21, relativa a projectes en matèria de
sanejament i depuració d’aigües per ser finançats amb fons
europeus Next Generation Unió Europea.
DS núm. 79, pàg. 4745.

RGE núm. 4629/21, relativa a sancions d’Europa per
incompliment de la depuració d’aigües.
DS núm. 79, pàg. 4742.

RGE núm. 4630/21, relativa a pla de desescalada en el
sector de noces i esdeveniments.
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 80, pàg. 4784.

RGE núm. 4631/21, relativa a informes i actes del Comitè
autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses.
DS núm. 79, pàg. 4747.

RGE núm. 4632/21, relativa a reducció en alts càrrecs i
polítics com a conseqüència de la remodelació del Govern.
DS núm. 79, pàg. 4739.

RGE núm. 4633/21, relativa a turisme britànic.
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 80, pàg. 4784.

RGE núm. 4635/21, relativa a polítiques necessàries per a
les Illes Balears.
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 80, pàg. 4810.

RGE núm. 4636/21, relativa a Oficina anticorrupció.
DS núm. 79, pàg. 4735.

RGE núm. 4723/21, relativa a denúncies sobre nous abusos
sexuals a menors tutelats.
DS núm. 79, pàg. 4740.

RGE núm. 4817/21, relativa a reforç del servei d’urgència
de l’Hospital de Formentera per als mesos d’estiu.
DS núm. 80, pàg. 4799.

RGE núm. 4819/21, relativa a retorn a la normalitat de les
empreses de catering de Balears.
DS núm. 80, pàg. 4800.

RGE núm. 4820/21, relativa a la previsió de la no-inclusió
de dotació del factor d'insularitat en els pressuposts
generals de l’Estat per al 2022.
DS núm. 80, pàg. 4804.

RGE núm. 4824/21, relativa a escàndols dels menors
tutelats.
DS núm. 80, pàg. 4811.
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RGE núm. 4825/21, relativa a futur del sector financer.
DS núm. 80, pàg. 4789.

RGE núm. 4827/21, relativa a atenció al càncer de pròstata
al Servei Públic de Salut de les Illes Balears.
DS núm. 80, pàg. 4787.

RGE núm. 4828/21, relativa a gestió del patrimoni en
matèria d’habitatge.
DS núm. 80, pàg. 4793.

RGE núm. 4829/21, relativa al viatge a Berlín.
DS núm. 80, pàg. 4801.

RGE núm. 4830/21, relativa a conclusions i aportacions per
al sector pesquer com a conseqüència de la reunió amb el
ministeri el passat mes d’abril.
DS núm. 80, pàg. 4792.

RGE núm. 4831/21, relativa a declaració de sequera.
DS núm. 80, pàg. 4788.

RGE núm. 4832/21, relativa a situació interna a IB3.
DS núm. 80, pàg. 4787.

RGE núm. 4833/21, relativa a comissió política per
investigar els nous casos d’abusos a menors tutelats.
DS núm. 80, pàg. 4790.

RGE núm. 4834/21, relativa a millora del servei de
psicòlegs en el Servei de Salut de les Illes Balears.
DS núm. 80, pàg. 4798.

RGE núm. 4835/21, relativa a beques menjador.
DS núm. 80, pàg. 4796.

RGE núm. 4836/21, relativa a atracament de ferris al port
de Sant Antoni.
DS núm. 80, pàg. 4794.

RGE núm. 4837/21, relativa a rebaixa fiscal per incentivar
l'economia.
DS núm. 80, pàg. 4812.

RGE núm. 4838/21, relativa a anunci de Pedro Sánchez que
en cent dies tindrem immunitat de grup a Espanya.
DS núm. 80, pàg. 4805.

RGE núm. 4839/21, relativa a garantia del dret de les dones
a triar lliurament el mètode de la interrupció voluntària de
l’embaràs.
DS núm. 80, pàg. 4797.

RGE núm. 4929/21, relativa a denegació del permís especial
per a la realització de la Trail CdC 2021.
DS núm. 80, pàg. 4807.

RGE núm. 4990/21, relativa a valoració dels incompliments
de l’escola concertada.
DS núm. 81, pàg. 4860.

RGE núm. 4991/21, relativa a revisió dels protocols de
violència masclista.
DS núm. 81, pàg. 4846.

RGE núm. 4993/21, relativa a adaptació de la central
tèrmica de Maó a la nova normativa europea de reducció
d’emissions.
DS núm. 81, pàg. 4847.

RGE núm. 4994/21, relativa a les Illes Balears i FITUR
2021.
DS núm. 81, pàg. 4858.

RGE núm. 4997/21, relativa a visites de turistes aquesta
temporada.
DS núm. 81, pàg. 4862.

RGE núm. 4998/21, relativa celebració de l’ascens a
primera del Reial Club Esportiu Mallorca.
DS núm. 81, pàg. 4848.

RGE núm. 5001/21, relativa a augment del consum del
producte local.
DS núm. 81, pàg. 4844.

RGE núm. 5004/21, relativa a Pla de gestió dels recursos
pesquers de les Illes Balears.
DS núm. 81, pàg. 4854.

RGE núm. 5005/21, relativa a crítiques de les
organitzacions professionals agràries de Balears amb la
Direcció General de Polítiques per a la Sobirania
Alimentària.
DS núm. 81, pàg. 4849.

RGE núm. 5006/21, relativa a criteris econòmics i de
sostenibilitat quan el Govern licita habitatge públic.
DS núm. 81, pàg. 4853.

RGE núm. 5007/21, relativa a vaga dels treballadors dels
serveis informatius d’IB3.
DS núm. 81, pàg. 4845.

RGE núm. 5008/21, relativa a previsions en relació amb el
turisme britànic.
DS núm. 81, pàg. 4851.

RGE núm. 5009/21, relativa a valoració dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca.
DS núm. 81, pàg. 4856.

RGE núm. 5010/21, relativa a protocol de vacunació aplicat
als pares de nins menors de 16 anys que compten amb un
grau 3 de dependència.
DS núm. 81, pàg. 4852.

RGE núm. 5011/21, relativa a sinceritat del Govern amb el
professorat dels centres d’educació de persones adultes.
DS núm. 81, pàg. 4857.
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RGE núm. 5012/21, relativa a rebaixa fiscal per ajudar a
incentivar l’economia.
DS núm. 81, pàg. 4865.

RGE núm. 5013/21, relativa als autònoms i al sistema de
cotitzacions anunciat pel Govern d'Espanya.
DS núm. 81, pàg. 4864.

RGE núm. 5073/21, relativa a admissió a tràmit per part
d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  d e l  r e c u r s
d’inconstitucionalitat contra el pressupost general de
l’Estat per a l’any 2021.
DS núm. 81, pàg. 4861.

RGE núm. 5139/21, relativa a estació permanent de
mesurament de qualitat de l’aire al port de La Savina.
DS núm. 82, pàg. 4913.
DS núm. 83, pàg. 4976.

RGE núm. 5149/21, relativa a cost dels MENA de Ceuta.
DS núm. 82, pàg. 4901.

RGE núm. 5150/21, relativa a president de la Generalitat
catalana.
DS núm. 82, pàg. 4917.

RGE núm. 5153/21, relativa a aixecament de les restriccions
que limiten l'activitat als habitatges de vacances.
DS núm. 82, pàg. 4915.

RGE núm. 5154/21, relativa a estudi sobre la viabilitat de
posar transport escolar per als estudiants d’ensenyament
postobligatori de les Illes Balears.
DS núm. 82, pàg. 4913.

RGE núm. 5157/21, relativa a situació dels expedients de
cessió temporal obligatòria de l’ús de 56 habitatges.
DS núm. 82, pàg. 4911.

RGE núm. 5161/21, relativa a soca de la variant índia de la
COVID-19 a les Illes Balears.
DS núm. 82, pàg. 4899.

RGE núm. 5165/21, relativa a expropiació d’habitatges.
DS núm. 82, pàg. 4906.

RGE núm. 5166/21, relativa a avantguarda educativa.
DS núm. 82, pàg. 4909.

RGE núm. 5167/21, relativa a resolució de les infraccions
regulades al Decret llei 11/2020, de 10 de juliol.
DS núm. 82, pàg. 4900.

RGE núm. 5168/21, relativa a servei de salut a totes les illes.
DS núm. 82, pàg. 4910.

RGE núm. 5169/21, relativa a política en matèria de
família.
DS núm. 82, pàg. 4903.

RGE núm. 5170/21, relativa a control de possibles
infeccions de COVID a ports i aeroports aquesta
temporada turística.
DS núm. 82, pàg. 4905.

RGE núm. 5171/21, relativa a herències en vida.
DS núm. 82, pàg. 4907.

RGE núm. 5173/21, relativa a polítiques dutes a terme pel
Govern en els dos primers anys de legislatura.
DS núm. 82, pàg. 4919.

RGE núm. 5248/21, relativa a sistema de distribució dels
855 milions d’euros en ajudes directes a les empreses de les
Illes Balears.
DS núm. 82, pàg. 4902.

RGE núm. 5254/21, relativa a repartiment dels 855 milions
d’euros en benefici de les empreses.
DS núm. 82, pàg. 4918.

RGE núm. 5255/21, relativa a ús de la llengua catalana per
part de les autoritats en l'acte de celebració de l'ascens de
la Unió Esportiva Eivissa.
DS núm. 82, pàg. 4914.

RGE núm. 5312/21, relativa a assignatures pendents per al
que queda de legislatura.
DS núm. 83, pàg. 4958.
DS núm. 84, pàg. 5065.

RGE núm. 5323/21, relativa a caiguda de les Illes Balears
de 16 llocs al rànquing de competitivitat de regions
europees en els darrers tres anys segons la Fundació
Impulsa Baleares.
DS núm. 83, pàg. 4975.

RGE núm. 5324/21, relativa a instal·lació de càmeres a
bord de totes les embarcacions.
DS núm. 83, pàg. 4961.

RGE núm. 5325/21, relativa a serveis públics al Parc
Natural de Mondragó.
DS núm. 83, pàg. 4958.

RGE núm. 5326/21, relativa a garantia de subministrament
elèctric a Menorca.
DS núm. 83, pàg. 4971.

RGE núm. 5328/21, relativa a polítiques desenvolupades pel
Govern relatives a les necessitats dels sectors culturals de
les Illes Balears.
DS núm. 83, pàg. 4959.

RGE núm. 5329/21, relativa a mesures de reforç per al cas
d’un increment de l’arribada de pasteres durant aquest
estiu.
DS núm. 83, pàg. 4963.

RGE núm. 5330/21, relativa a noves tarifes de la factura
elèctrica.
DS núm. 83, pàg. 4968.
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RGE núm. 5331/21, relativa a reducció de l’impacte de les
obres a l’aeroport d’Eivissa.
DS núm. 83, pàg. 4972.

RGE núm. 5332/21, relativa a immunitat de grup.
DS núm. 83, pàg. 4973.

RGE núm. 5335/21, relativa a factor d’insularitat del règim
especial de les Illes Balears.
DS núm. 83, pàg. 4977.

RGE núm. 5336/21, relativa a gestió de personal per part
de l’empresa adjudicatària dels Serveis Informatius de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
DS núm. 83, pàg. 4964.

RGE núm. 5337/21, relativa a productivitat i problemes
tècnics al parc eòlic d'Es Milà.
DS núm. 83, pàg. 4960.

RGE núm. 5429/21, relativa a valoració de la sentència del
Tribunal Suprem.
DS núm. 83, pàg. 4980.

RGE núm. 5430/21, relativa a actuacions per evitar
l’enfonsament de la pesca balear.
DS núm. 83, pàg. 4965.

RGE núm. 5431/21, relativa pla B del Govern per a la
reactivació turística davant la decisió del Regne Unit de
deixar les Illes Balears fora de la llista verda.
DS núm. 83, pàg. 4981.

RGE núm. 5435/21, relativa a sentència del Tribunal
Suprem en relació amb les restriccions imposades als
ciutadans de les Illes Balears.
DS núm. 83, pàg. 4978.

RGE núm. 5436/21, relativa a manteniment de les Illes
Balears fora de la zona verda de viatges segurs en la revisió
de la situació epidemiològica que ha de fer el Regne Unit
recentment.
DS núm. 83, pàg. 4966.

RGE núm. 5456/21, relativa a avaluació d’impacte
ambiental ocasionat pel transport marítim sobre el Parc
Natural de Ses Salines.
DS núm. 84, pàg. 5059.

RGE núm. 5472/21, relativa a projectes estratègics per a la
recuperació i la transformació econòmica (PERTE) per
avançar cap al canvi de model econòmic.
DS núm. 84, pàg. 5061.

RGE núm. 5474/21, relativa a dades econòmiques i socials
a Balears.
DS núm. 84, pàg. 5067.

RGE núm. 5475/21, relativa a vacunació d’empleats de
grans empreses.
DS núm. 84, pàg. 5047.

RGE núm. 5476/21, relativa a ocupació il·legal.
DS núm. 84, pàg. 5063.

RGE núm. 5479/21, relativa a avançament de les rebaixes.
DS núm. 84, pàg. 5060.

RGE núm. 5480/21, relativa a reinici de l’activitat del
sector d’oci nocturn.
DS núm. 84, pàg. 5058.

RGE núm. 5481/21, relativa a consensos per a l’aprovació
de la Llei d’educació de les Illes Balears.
DS núm. 84, pàg. 5068.

RGE núm. 5482/21, relativa a resultats de la reactivació
econòmica previstos al Decret llei 8/2020 i a la Llei 2/2020.
DS núm. 84, pàg. 5049.

RGE núm. 5483/21, relativa a nou centre d’educació
infantil i primària d’Es Mercadal.
DS núm. 84, pàg. 5048.

RGE núm. 5484/21, relativa a modificació de la Llei de
coordinació de policies locals.
DS núm. 84, pàg. 5053.

RGE núm. 5485/21, relativa a situació del sector
audiovisual de les Illes Balears.
DS núm. 84, pàg. 5045.

RGE núm. 5486/21, relativa a situació dels apartaments
Don Pepe a l’illa d’Eivissa.
DS núm. 84, pàg. 5051.

RGE núm. 5487/21, relativa a prohibició de la venda de
vehicles diesel el 2025.
DS núm. 84, pàg. 5052.

RGE núm. 5488/21, relativa a incompliment per part del
Servei de Salut dels acords de contractació amb els
treballadors.
DS núm. 84, pàg. 5055.

RGE núm. 5489/21, relativa a turisme d’excessos.
DS núm. 84, pàg. 5056.

RGE núm. 5490/21, relativa a situació econòmica a les Illes
Balears.
DS núm. 84, pàg. 5064.

RGE núm. 5495/21, relativa a certificat COVID.
DS núm. 84, pàg. 5046.

RGE núm. 6395/21, relativa a l’acció del Govern balear.
DS núm. 85, pàg. 5122.

RGE núm. 6396/21, relativa a la posada en marxa de la
nova figura de l’agent COVID.
DS núm. 85, pàg. 5121.
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RGE núm. 6397/21, relativa a increment del nombre de
professionals de pediatria a l’Hospital de Can Misses
d’Eivissa dins aquest any.
DS núm. 85, pàg. 5106.

RGE núm. 6400/21, relativa a la pèssima imatge de Balears
com a destinació turística.
DS núm. 85, pàg. 5107.

RGE núm. 6401/21, relativa a les dades de l’atur en plena
temporada turística.
DS núm. 85, pàg. 5108.

RGE núm. 6402/21, relativa a ampliació de restriccions al
sector de la pesca d’arrossegament.
DS núm. 85, pàg. 5105.

RGE núm. 6403/21, relativa als efectes de la crisi del
macrobotellot a la temporada turística.
DS núm. 85, pàg. 5111.

RGE núm. 6404/21, relativa a la política de desescalada.
DS núm. 85, pàg. 5112.

RGE núm. 6405/21, relativa a la temporada d’estiu en
relació amb l’illa de Cabrera.
DS núm. 85, pàg. 5113.

RGE núm. 6406/21, relativa al projecte del tramvia de
Palma.
DS núm. 85, pàg. 5115.

RGE núm. 6407/21, relativa al nou decret llei i nova figura
de l’agent COVID.
DS núm. 85, pàg. 5116.

RGE núm. 6408/21, relativa a protocol sobre l’arribada de
pasteres a les Illes Balears.
DS núm. 85, pàg. 5117.

RGE núm. 6409/21, relativa als educadors socials.
DS núm. 85, pàg. 5118.

RGE núm. 6410/21, relativa a la compareixença de la
presidenta en el Parlament.
DS núm. 85, pàg. 5125.

RGE núm. 6411/21, relativa a la valoració de la gestió de
l’administració del Govern del rebrot de la COVID-19.
DS núm. 85, pàg. 5120.

RGE núm. 6412/21, relativa a la sostenibilitat de quatre
sortides simultànies per trajecte entre Eivissa i Formentera
en diferents moments del dia.
DS núm. 85, pàg. 5105.

RGE núm. 6413/21, relativa a l’augment de contagis
COVID-19 entre els treballadors de residències i personal
sanitari.
DS núm. 85, pàg. 5110.

RGE núm. 6414/21, relativa a les accions del Govern en
relació amb els augments dels contagis COVID-19.
DS núm. 85, pàg. 5124.

RGE núm. 7577/21, relativa a continguts de l’assignatura
d’Islam en els centres educatius de Mallorca.
DS núm. 91, pàg. 5289.

RGE núm. 7578/21, relativa a expedient obert a una
doctora del centre de salut de Son Pisà.
DS núm. 91, pàg. 5307.

RGE núm. 7611/21, relativa a informació publicada a finals
d’agost d’un nou cas d’explotació sexual d’una menor
tutelada per l’IMAS.
DS núm. 91, pàg. 5291.

RGE núm. 7612/21, relativa a habitatges socials per a joves.
DS núm. 91, pàg. 5292.

RGE núm. 7614/21, relativa a data prevista de la reunió de
la comissió mixta per tractar el tema del factor d’insularitat
del règim especial.
DS núm. 91, pàg. 5306.

RGE núm. 7615/21, relativa a planificació per reduir les
llistes d’espera.
DS núm. 91, pàg. 5293.

RGE núm. 7616/21, relativa a terminis i pressupost assignat
per a les obres d’ampliació de l’IES Marc Ferrer.
DS núm. 91, pàg. 5294.

RGE núm. 7626/21, relativa a pressuposts per a l’exercici
2022.
DS núm. 91, pàg. 5309.

RGE núm. 7627/21, relativa a aplicació del decret de la
posidònia a Menorca.
DS núm. 91, pàg. 5288.

RGE núm. 7633/21, relativa a ampliació de l’aforament dels
estadis de futbol fins al 60%.
DS núm. 91, pàg. 5295.

RGE núm. 7634/21, relativa a escalada del preu de la llum.
DS núm. 91, pàg. 5297.

RGE núm. 7635/21, relativa a allargament de la temporada
turística.
DS núm. 91, pàg. 5298.

RGE núm. 7636/21, relativa a vagues en el transport públic
a les Illes Balears.
DS núm. 91, pàg. 5300.

RGE núm. 7637/21, relativa a rehabilitació dels edificis Don
Pepe a Eivissa.
DS núm. 91, pàg. 5301.
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RGE núm. 7638/21, relativa a nou cas d’explotació sexual
d’una menor tutelada pel Consell Insular de Mallorca.
DS núm. 91, pàg. 5302.

RGE núm. 7639/21, relativa a situació de l’Atenció
Primària.
DS núm. 91, pàg. 5305.

RGE núm. 7640/21, relativa a retallades de suport educatiu
als infants amb necessitats especials.
DS núm. 91, pàg. 5304.

RGE núm. 7641/21, relativa a mesures per estimular
l’economia.
DS núm. 91, pàg. 5310.

RGE núm. 7711/21, relativa a grau de satisfacció amb el
resultat de la reunió de la comissió mixta del passat dijous.
DS núm. 93, pàg. 5395.

RGE núm. 7712/21, relativa a creació de la figura del
defensor de la gent gran.
DS núm. 93, pàg. 5379.

RGE núm. 7713/21, relativa a implantació de la formació
dual a Menorca, Eivissa i Formentera.
DS núm. 93, pàg. 5380.

RGE núm. 7714/21, relativa a vacunació contra la COVID-
19 a la població de 30 a 50 anys.
DS núm. 93, pàg. 5385.

RGE núm. 7715/21, relativa a suport econòmic als pobles
de Menorca afectats pels aiguats.
DS núm. 93, pàg. 5386.

RGE núm. 7716/21, relativa a paper del Parlament en la
vida política de les Illes Balears.
DS núm. 93, pàg. 5396.

RGE núm. 7718/21, relativa a limitació del preu dels
lloguers.
DS núm. 93, pàg. 5388.

RGE núm. 7719/21, relativa a OSP entre Menorca i
Madrid.
DS núm. 93, pàg. 5390.

RGE núm. 7720/21, relativa a ajuda als lloguers socials de
l’any 2020.
DS núm. 93, pàg. 5391.

RGE núm. 7722/21, relativa a servei de salut a Manacor les
24 hores.
DS núm. 93, pàg. 5383.

RGE núm. 7723/21, relativa a restriccions al sector de la
pesca d’arrossegament.
DS núm. 93, pàg. 5392.

RGE núm. 7724/21, relativa a audiència amb els batlles a
l’hora de decidir les inversions amb fons europeus.
DS núm. 93, pàg. 5393.

RGE núm. 7725/21, relativa a compliment del govern del
Sr. Sánchez amb els ciutadans de les Illes Balears.
DS núm. 93, pàg. 5400.

RGE núm. 7727/21, relativa a augment de suïcidis i intents
durant la pandèmia.
DS núm. 93, pàg. 5384.

RGE núm. 7728/21, relativa a valoració de la Comissió
Mixta celebrada dia 23 de setembre.
DS núm. 93, pàg. 5399.

RGE núm. 7850/21, relativa a la situació del torrent de Sant
Llorenç.
DS núm. 93, pàg. 5387.

RGE núm. 7851/21, relativa a actuacions per prevenir i
evitar les inundacions.
DS núm. 93, pàg. 5382.

RGE núm. 7852/21, relativa a menor tutelada
desapareguda.
DS núm. 93, pàg. 5398.

RGE núm. 8084/21, relativa a pla estratègic de fons
europeus.
DS núm. 94, pàg. 5474.

RGE núm. 8086/21, relativa a augment del servei de
vigilància als fondeigs sobre posidònia per al litoral de
Formentera.
DS núm. 94, pàg. 5461.

RGE núm. 8087/21, relativa a la plena i exclusiva dedicació
per a titulars de llicència d’autotaxi a les Illes Balears.
DS núm. 94, pàg. 5460.

RGE núm. 8090/21, relativa a aposta de comerços made in
China pel producte balear.
DS núm. 94, pàg. 5465.

RGE núm. 8091/21, relativa a gestions davant l’arribada
massiva d’immigrants.
DS núm. 94, pàg. 5475.

RGE núm. 8092/21, relativa a solucions del Govern als
problemes dels joves a les Illes Balears.
DS núm. 94, pàg. 5476.

RGE núm. 8094/21, relativa a Centre de Formació Nàutica
de Son Castelló.
DS núm. 94, pàg. 5466.

RGE núm. 8095/21, relativa a canvis en el transport no
urgent programat.
DS núm. 94, pàg. 5467.
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RGE núm. 8096/21, relativa a política d’habitatge.
DS núm. 94, pàg. 5468.

RGE núm. 8097/21, relativa a convocatòria d’agents
COVID.
DS núm. 94, pàg. 5457.

RGE núm. 8098/21, relativa a ajudes FOGAIBA 2019.
DS núm. 94, pàg. 5464.

RGE núm. 8099/21, relativa a la situació del petit i mitjà
comerç a les Illes Balears.
DS núm. 94, pàg. 5459.

RGE núm. 8100/21, relativa a declaracions de la FAO en
relació amb el director general de Pesca.
DS núm. 94, pàg. 5470.

RGE núm. 8101/21, relativa a servei de transport escolar
als IES de les Balears.
DS núm. 94, pàg. 5471.

RGE núm. 8102/21, relativa a increment en l’arribada de
persones immigrants a les Illes Balears.
DS núm. 94, pàg. 5477.

RGE núm. 8103/21, relativa a realització de proves
serològiques a professionals sanitaris i sociosanitaris per a
la prevenció de contagis de la COVID-19.
DS núm. 94, pàg. 5472.

RGE núm. 9510/21, relativa a una única licitació per a la
construcció dels 9 nous centres de salut projectats a
Mallorca.
DS núm. 94, pàg. 5474.

RGE núm. 9526/21, relativa a  cartelleria en castellà als
hospitals i centres de salut de Balears.
DS núm. 94, pàg. 5462.

RGE núm. 9646/21, relativa a Pla general de ports de les
Illes Balears.
DS núm. 95, pàg. 5534.

RGE núm. 9651/21, relativa a acord per disposar de barca
a les 22.30 hores entre Eivissa i Formentera.
DS núm. 95, pàg. 5535.

RGE núm. 9654/21, relativa a ampliació de l’espai portuari
de Son Blanc.
DS núm. 95, pàg. 5529.

RGE núm. 9656/21, relativa a fons europeus.
DS núm. 95, pàg. 5546.

RGE núm. 9657/21, relativa a passaport COVID.
DS núm. 95, pàg. 5530.

RGE núm. 9658/21, relativa a actualització del complement
de residència per als empleats públics destinats a Balears en
el pressupost general de l’Estat per a l’any 2022, insularitat
digna.
DS núm. 95, pàg. 5548.

RGE núm. 9659/21, relativa a tancament d'establiments
hotelers.
DS núm. 95, pàg. 5536.

RGE núm. 9661/21, relativa a casos de suposat assetjament
al Centre de Tecnificació de les Illes Balears.
DS núm. 95, pàg. 5539.

RGE núm. 9662/21, relativa a actuació diligent del conseller
de Mobilitat i Habitatge.
DS núm. 95, pàg. 5540.

RGE núm. 9663/21, relativa a acords i consensos amb les
patronals del petit i mitjà comerç.
DS núm. 95, pàg. 5532.

RGE núm. 9664/21, relativa a oferta de places de formació
professional de grau superior.
DS núm. 95, pàg. 5541.

RGE núm. 9665/21, relativa a compliment dels acords del
Parlament en relació amb l’abús de la temporalitat a
l’administració pública.
DS núm. 95, pàg. 5528.

RGE núm. 9666/21, relativa a apujada d’imposts.
DS núm. 95, pàg. 5543.

RGE núm. 9667/21, relativa a acord entre PSOE i Unidas
Podemos per al pressupost general de l’Estat i la Llei
d’habitatge.
DS núm. 95, pàg. 5549.

RGE núm. 9669/21, relativa a accions per reposicionar el
turisme de les Illes Balears.
DS núm. 95, pàg. 5545.

RGE núm. 9670/21, relativa a valoració d’un nou sistema
tarifari del transport públic.
DS núm. 95, pàg. 5533.

RGE núm. 9671/21, relativa a mesures del Govern per
allargar el tancament dels establiments hotelers fins a final
d’any.
DS núm. 95, pàg. 5538.

RGE núm. 9719/21, relativa a situació del programa de
detecció de càncer de mama.
DS núm. 95, pàg. 5527.

RGE núm. 9722/21, relativa a noves mesures d’habitatge
que ha proposat el Govern de l’Estat.
DS núm. 95, pàg. 5544.
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RGE núm. 11605/21, relativa a col·laboració entre les
diferents administracions públiques respecte de l’arribada
massiva d’immigrants il·legals.
DS núm. 96, pàg. 5641.

RGE núm. 10796/21, relativa a valoració de la inversió per
a Balears prevista al Projecte de llei de pressuposts
generals de l’Estat per a 2022.
DS núm. 96, pàg. 5640.

RGE núm. 10797/21, relativa a punt en què es troba la
creació del hub audiovisual de les Illes Balears.
DS núm. 96, pàg. 5629.

RGE núm. 10799/21, relativa a la distribució per illes de les
inversions previstes al Pla estratègic autonòmic.
DS núm. 96, pàg. 5638.

RGE núm. 10801/21, relativa a necessitats anuals de quotes
de CO2 per a la generació de l’energia a les Illes Balears.
DS núm. 96, pàg. 5626.

RGE núm. 10803/21, relativa a valoració sobre el retard
denunciat de cribratges preventius del càncer de mama.
DS núm. 96, pàg. 5631.

RGE núm. 10804/21, relativa a admissió a tràmit pel
Tribunal Constitucional del recurs interposat per VOX
contra el Decret llei 5/2001 que modifica la Llei de salut
pública de Balears.
DS núm. 96, pàg. 5627.
DS núm. 97, pàg. 5692.

RGE núm. 10808/21, relativa a retard dels viatges de
l’IMSERSO a la temporada turística.
DS núm. 96, pàg. 5632.
DS núm. 97, pàg. 5693.

RGE núm. 10809/21, relativa a polítiques progressistes que
s’apliquen a l’Ajuntament de Palma.
DS núm. 96, pàg. 5627.

RGE núm. 10810/21, relativa a material apte per a la
indústria del sector de begudes.
DS núm. 96, pàg. 5632.

RGE núm. 10811/21, relativa a Projecte de llei de
pressuposts generals de l’Estat en relació amb les Illes
Balears.
DS núm. 96, pàg. 5633.

RGE núm. 10812/21, relativa a criteris per considerar
prioritàries les explotacions agricolaramaderes.
DS núm. 96, pàg. 5628.

RGE núm. 10813/21, relativa a increment del preu dels
bitllets d’avió tot i l’aplicació del descompte de resident del
75%.
DS núm. 96, pàg. 5636.

RGE núm. 10814/21, relativa a solucions als problemes de
l'emissari de Platja d'En Bossa.
DS núm. 96, pàg. 5624.

RGE núm. 10815/21, relativa a conciliació de mares i pares.
DS núm. 96, pàg. 5637.

RGE núm. 10816/21, relativa a valoració a dia d’avui de
l’acord sobre el factor d’insularitat.
DS núm. 96, pàg. 5644.

RGE núm. 10817/21, relativa a valoració del tracte cap a
Balears dels pressuposts generals de l’Estat per al 2022.
DS núm. 96, pàg. 5642.

RGE núm. 10822/21, relativa a possibilitat d’aixecar
l’obligatorietat de portar la mascareta als patis de les
escoles.
DS núm. 96, pàg. 5635.

RGE núm. 11631/21, relativa a servei aeri de control de la
processionària a l’illa de Formentera per al 2022.
DS núm. 97, pàg. 5698.

RGE núm. 11667/21, relativa a finançament dels convenis
de carreteres.
DS núm. 97, pàg. 5711.

RGE núm. 11669/21, relativa a habitatge a preus
assequibles per als joves.
DS núm. 97, pàg. 5712.

RGE núm. 11670/21, relativa a ampliació dels horaris de la
biblioteca de Can Sales a Palma.
DS núm. 97, pàg. 5695.

RGE núm. 11675/21, relativa a pèrdua del 10% dels llocs
de feina d’empreses tecnològiques en vuit anys.
DS núm. 97, pàg. 5699.

RGE núm. 11676/21, relativa a especialistes en
reumatologia i al·lergologia.
DS núm. 97, pàg. 5701.

RGE núm. 11677/21, relativa a la regulació de l’arribada
del turisme de creuers.
DS núm. 97, pàg. 5703.

RGE núm. 11678/21, relativa a retard en el canvi de
combustible a la central tèrmica de Maó.
DS núm. 97, pàg. 5700.

RGE núm. 11679/21, relativa a preocupació sobre les dades
rècord en l’arribada de pasteres a les Illes Balears.
DS núm. 97, pàg. 5704.

RGE núm. 11680/21, relativa a informe que han entregat
els veïns dels apartaments Don Pepe.
DS núm. 97, pàg. 5706.
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RGE núm. 11681/21, relativa a principi de sostenibilitat en
les noves promocions d’HPO.
DS núm. 97, pàg. 5708.

RGE núm. 11682/21, relativa a situació de les llistes
d’espera a consultes.
DS núm. 97, pàg. 5694.

RGE núm. 11684/21, relativa a compensació de la
insularitat a les empreses de les Illes Balears.
DS núm. 97, pàg. 5709.

RGE núm. 11686/21, relativa a procés de selecció de
professors d’islam.
DS núm. 97, pàg. 5697.

RGE núm. 11687/21, relativa a necessitats educatives de les
famílies.
DS núm. 97, pàg. 5713.

RGE núm. 11817/21, relativa a recursos suficients per a
infants amb necessitats educatives especials.
DS núm. 97, pàg. 5707.

RGE núm. 11818/21, relativa a aprovació d’un règim fiscal
propi en benefici dels ciutadans i les empreses de les Illes
Balears.
DS núm. 97, pàg. 5716.

RGE núm. 11819/21, relativa a actuacions del Govern
davant una possible sisena onada de la COVID-19 a les Illes
Balears.
DS núm. 97, pàg. 5715.

RGE núm. 11858/21, relativa a participació al II Pla
nacional contra els delictes d’odi.
DS núm. 98, pàg. 5759.

RGE núm. 11881/21, relativa a pla d’extracció d’arena a la
costa de Banyalbufar.
DS núm. 98, pàg. 5777.

RGE núm. 11882/21, relativa a variant Delta Plus del
coronavirus.
DS núm. 98, pàg. 5766.

RGE núm. 11886/21, relativa a augment de la freqüència de
les visites de salut mental infantojuvenil per a totes les illes.
DS núm. 98, pàg. 5768.

RGE núm. 11889/21, relativa a nova llei estatal d’habitatge.
DS núm. 98, pàg. 5777.

RGE núm. 11890/21, relativa a immigració il·legal.
DS núm. 98, pàg. 5777.
DS núm. 99, pàg. 5847.

RGE núm. 11892/21, relativa a criteris per a la selecció dels
cuiners que havien d’assistir amb el Govern balear a la cita
del 34 Salón Gourmets de Madrid.
DS núm. 98, pàg. 5770.

RGE núm. 11893/21, relativa a consens de les mesures de
mobilitat en les persones afectades.
DS núm. 98, pàg. 5761.

RGE núm. 11894/21, relativa a negociacions amb els
sindicats del Serveis Ferroviaris de Mallorca.
DS núm. 98, pàg. 5774.

RGE núm. 11895/21, relativa a projecte de connexió
elèctrica directa a terra per a bucs al port de Palma.
DS núm. 98, pàg. 5771.

RGE núm. 11897/21, relativa a garantia de la formació
adequada i adaptada a la demanda dels principals sectors
econòmics de les Illes Balears.
DS núm. 98, pàg. 5772.
DS núm. 99, pàg. 5828.

RGE núm. 11898/21, relativa a Llei d’habitatge estatal i
problemàtica de l’habitatge a les Illes Balears.
DS núm. 98, pàg. 5775.

RGE núm. 11899/21, relativa a davallada d’imposts.
DS núm. 98, pàg. 5773.

RGE núm. 11900/21, relativa a millora de l’Atenció
Primària.
DS núm. 98, pàg. 5763.

RGE núm. 11901/21, relativa a impuls a l’emprenedoria a
les Illes Balears.
DS núm. 98, pàg. 5777.
DS núm. 99, pàg. 5848.

RGE núm. 11940/21, relativa a reestructuració del sector
de fruits secs.
DS núm. 98, pàg. 5764.

RGE núm. 11941/21, relativa a confirmació per part del
Tribunal Suprem de l’anul·lació del Decret sobre el
coneixement del català.
DS núm. 98, pàg. 5760.

RGE núm. 11942/21, relativa a l'agressió a la directora
d'un col·legi.
DS núm. 98, pàg. 5765.

RGE núm. 11947/21, relativa a l’impost de plusvàlua
municipal.
DS núm. 98, pàg. 5769.

RGE núm. 12019/21, relativa a pla d’extracció d’arena a la
costa de Banyalbufar.
DS núm. 99, pàg. 5830.

RGE núm. 12020/21, relativa a aprofitament de tots els
recursos disponibles en favor de les PIME en matèria
d’innovació industrial.
DS núm. 99, pàg. 5849.
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RGE núm. 12021/21, relativa a actuacions programades per
a Formentera en matèria de mesurament i millora de la
qualitat de l’aire.
DS núm. 99, pàg. 5833.
DS núm. 100, pàg. 5895.

RGE núm. 12022/21, relativa a pla possible per a la gran
apagada.
DS núm. 99, pàg. 5832.
DS núm. 100, pàg. 5893.

RGE núm. 12023/21, relativa a creuers i el seu paper en el
model turístic de Palma.
DS núm. 99, pàg. 5832.

RGE núm. 12024/21, relativa a noves propostes del Govern
per a la pròxima temporada turística 2022.
DS núm. 99, pàg. 5833.

RGE núm. 12025/21, relativa a pressupost de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció, derivada de la
pregunta d’iniciativa ciutadana RGE núm. 7652/21.
DS núm. 99, pàg. 5844.

RGE núm. 12026/21, relativa a projecte del centre
terapèutic per a menors amb mesures de justícia juvenil.
DS núm. 99, pàg. 5834.

RGE núm. 12027/21, relativa a situació actual de les
barques d’arrossegament de les Illes Balears.
DS núm. 99, pàg. 5837.

RGE núm. 12029/21, relativa a reforma de la reforma
laboral.
DS núm. 99, pàg. 5838.

RGE núm. 12030/21, relativa a traspàs d’ordenació
turística al Consell Insular de Mallorca.
DS núm. 99, pàg. 5840.

RGE núm. 12032/21, relativa a augment de la partida
destinada a la producció de continguts d’IB3 i altres per a
l’any 2022.
DS núm. 99, pàg. 5836.

RGE núm. 12033/21, relativa a dimissió del director de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears.
DS núm. 99, pàg. 5829.

RGE núm. 12034/21, relativa a repartiment aprovat per la
Conferència Sectorial d’Agricultura per a mesures de
desenvolupament rural i digitalització.
DS núm. 99, pàg. 5833.
DS núm. 100, pàg. 5894.

RGE núm. 12035/21, relativa a oportunitats laborals per als
joves.
DS núm. 99, pàg. 5842.

RGE núm. 12036/21, relativa a pujada generalitzada de
preus a les Illes Balears.
DS núm. 99, pàg. 5852.

RGE núm 12037/21, relativa a oficina anticorrupció eficaç
i independent a les Illes Balears.
DS núm. 99, pàg. 5850.

RGE núm. 12120/21, relativa a objectius de la Comissió de
les Illes de la Conferència de Regions Perifèriques i
Marítimes d’Europa.
DS núm. 99, pàg. 5845.

RGE núm. 12121/21, relativa a reivindicació davant el
Govern central en relació amb els fets que es produïren
divendres dia 5 de novembre a l’aeroport de Palma.
DS núm. 99, pàg. 5841.

RGE núm. 12187/21, relativa a valoració de les necessitats
de la Cambra de Comerç de Menorca.
DS núm. 100, pàg. 5898.

RGE núm. 12188/21, relativa a traspàs a la comunitat de la
gestió dels ports d'Eivissa, Maó, La Savina i Alcúdia.
DS núm. 100, pàg. 5911.

RGE núm. 12189/21, relativa a previsió d'augment de preus
d'un 20% dels productes, a causa de l’apujada dels
combustibles.
DS núm. 100, pàg. 5899.

RGE núm. 12190/21, relativa a increment de la demora en
les consultes amb especialistes i les cirurgies no urgents en
el Servei de Salut de les Illes Balears.
DS núm. 100, pàg. 5900.

RGE núm. 12198/21, relativa a pressuposts 2022 i reducció
de la sobredimensió de l’organigrama d’alts càrrecs i
personal eventual del Govern.
DS núm. 100, pàg. 5914.

RGE núm. 12199/21, relativa a proposta de República
confederal balear independent.
DS núm. 100, pàg. 5900.

RGE núm. 12200/21, relativa a comissió d'investigació
sobre menors tutelades.
DS núm. 100, pàg. 5913.

RGE núm. 12201/21, relativa a plantilla de professionals
sanitaris a Menorca.
DS núm. 100, pàg. 5902.

RGE núm. 12202/21, relativa a nou CEIP d'Inca.
DS núm. 100, pàg. 5903.

RGE núm. 12203/21, relativa a abocaments d'aigües fecals
a Eivissa.
DS núm. 100, pàg. 5904.
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RGE núm. 12204/21, relativa a implantació del turisme
sostenible.
DS núm. 100, pàg. 5906.

RGE núm. 12205/21, relativa a valoració de la
reestructuració política del Govern.
DS núm. 100, pàg. 5907.

RGE núm. 12206/21, relativa a acord per a l’adquisició de
l’antic quarter de Son Busquets.
DS núm. 100, pàg. 5896.

RGE núm. 12207/21, relativa a actuacions per reduir les
llistes d’espera als hospitals de Can Misses i Son Espases.
DS núm. 100, pàg. 5896.

RGE núm. 12209/21, relativa a renúncia als convenis de
carreteres amb els consells a canvi del factor d’insularitat.
DS núm. 100, pàg. 5915.

RGE núm. 12210/21, relativa a aplicació i desplegament de
la Llei d’habitatge de les Illes Balears.
DS núm. 100, pàg. 5899.
DS núm. 101, pàg. 5938.

RGE núm. 12211/21, relativa a problemàtica en les beques
de menjador.
DS núm. 100, pàg. 5910.

RGE núm. 12328/21, relativa a protecció dels drets de les
menors tutelades objecte d'abusos sexuals.
DS núm. 100, pàg. 5909.

RGE núm. 12374/21, relativa a eliminació de restes de
fibrociment.
DS núm. 101, pàg. 5941.

RGE núm. 12375/21, relativa a pujada de preus dels
materials de construcció a les obres d'habitatges HPO.
DS núm. 101, pàg. 5943.

RGE núm. 12379/21, relativa a despesa publicitària del
festival “Los 40 Music Awards”.
DS núm. 101, pàg. 5954.

RGE núm. 12380/21, relativa a implantació del servei del
061 a l'illa de Formentera.
DS núm. 101, pàg. 5944.

RGE núm. 12387/21, relativa a institut a Son Ferriol.
DS núm. 101, pàg. 5955.

RGE núm. 12388/21, relativa a situació de la sanitat
pública de Balears.
DS núm. 101, pàg. 5957.

RGE núm. 12389/21, relativa a impost de turisme
sostenible.
DS núm. 101, pàg. 5939.

RGE núm. 12390/21, relativa a discrepància plantejada pel
Govern de l'Estat en relació amb el Decret llei 6/2021.
DS núm. 101, pàg. 5946.

RGE núm. 12391/21, relativa a mesures per compensar les
brutals pujades de preus suportades per famílies i
empreses.
DS núm. 101, pàg. 5947.

RGE núm. 12392/21, relativa a autoritzacions d'ocupació
temporal del port de Palma a les empreses del sector de
reparació d'embarcacions.
DS núm. 101, pàg. 5949.

RGE núm. 12393/21, relativa a solucions al problema dels
pluvials d’Alaior.
DS núm. 101, pàg. 5942.
DS núm. 102, pàg. 6015.

RGE núm. 12394/21, relativa a modificació de la Llei
turística.
DS núm. 101, pàg. 5950.

RGE núm. 12395/21, relativa a clima laboral que viuen els
treballadors de la sots-contracta Dalton Audiovisual.
DS núm. 101, pàg. 5945.

RGE núm. 12397/21, relativa a retard a les prestacions per
maternitat i paternitat a causa del col·lapse de la Seguretat
Social.
DS núm. 101, pàg. 5953.

RGE núm. 12398/21, relativa a finalitats a les quals s’ha de
destinar la recaptació de l’ecotaxa.
DS núm. 101, pàg. 5959.

RGE núm. 12399/21, relativa a criteris per accedir a la
subvenció per a la plantació d'arbres.
DS núm. 101, pàg. 5940.

RGE núm. 12400/21, relativa a vet a l’esmena als
pressuposts generals de l’Estat 2022 a l’actualització del
complement de residència per a empleats públics.
DS núm. 101, pàg. 5958.

RGE núm. 12856/21, relativa a mesures per l'augment dels
casos COVID.
DS núm. 101, pàg. 5937.

RGE núm. 12857/21, relativa a actuació de la Conselleria
d'Educació i la Inspecció Educativa respecte de la denúncia
d'assetjament d'una professora de l'IES Madina Mayurqa.
DS núm. 101, pàg. 5951.

RGE núm. 12900/21, relativa a capacitat de resposta
sanitària enfront d’una possible doble crisi hospitalària dels
casos de grip i COVID-19.
DS núm. 102, pàg. 6019.

RGE núm. 12901/21, relativa a mesures per enfortir
l'especialització turística de les Illes Balears.
DS núm. 102, pàg. 6024.
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RGE núm. 12902/21, relativa a mesures per frenar el
creixement poblacional insostenible de les Illes Balears.
DS núm. 102, pàg. 6033.

RGE núm. 12903/21, relativa a increment de contagis per
la COVID-19.
DS núm. 102, pàg. 6022.

RGE núm. 12904/21, relativa a importància de les cambres
de comerç.
DS núm. 102, pàg. 6033.
DS núm. 103, pàg. 6075.

RGE núm. 12905/21, relativa a atenció presencial a
Ciutadella de l'IBAVI.
DS núm. 102, pàg. 6021.

RGE núm. 12913/21, relativa a nou institut en el centre de
tecnificació esportiva de les Illes Balears.
DS núm. 102, pàg. 6025.

RGE núm. 12915/21, relativa a plans de contingència
hospitalària davant la grip i la sisena onada de COVID.
DS núm. 102, pàg. 6018.

RGE núm. 12917/21, relativa a negociacions amb el comitè
de vaga de l'SFM.
DS núm. 102, pàg. 6028.

RGE núm. 12918/21, relativa a modificació de la normativa
reguladora del Pla de gestió dels recursos pesquers
demersals a la mar Mediterrània.
DS núm. 102, pàg. 6029.

RGE núm. 12919/21, relativa a situació dels torrents de les
Illes Balears.
DS núm. 102, pàg. 6016.

RGE núm. 12920/21, relativa a transparència del Govern.
DS núm. 102, pàg. 6031.

RGE núm. 12921/21, relativa a mesures davant la nova
onada de la COVID-19.
DS núm. 102, pàg. 6036.

RGE núm. 12929/21, relativa a pla d’igualtat en el sector
primari.
DS núm. 102, pàg. 6023.

RGE núm. 12930/21, relativa a la denominació “Països
Catalans”.
DS núm. 102, pàg. 6034.

RGE núm. 12931/21, relativa a recent sentència del
Tribunal Suprem i el model lingüístic proposat al Projecte
de llei d’educació a les Illes Balears.
DS núm. 102, pàg. 6035.

RGE núm. 13968/21, relativa a rebuig de 146 milions
d'euros als pressuposts de l'Estat, per als convenis de
carreteres.
DS núm. 102, pàg. 6027.

RGE núm. 13969/21, relativa a mínim del 25% de
l'ensenyament en castellà.
DS núm. 102, pàg. 6017.

RGE núm. 14007/21, relativa a eines de control i gestió
d’activitats de vaixells arrossegadors no matriculats a l’illa
de Menorca.
DS núm. 103, pàg. 6063.

RGE núm. 14009/21, relativa a declaracions responsables
per fer obres.
DS núm. 103, pàg. 6077.

RGE núm. 14010/21, relativa a resultats de l’estudi sobre la
internalització dels serveis informatius d’IB3 Ràdio i
Televisió.
DS núm. 103, pàg. 6067.

RGE núm. 14011/21, relativa a places de 0 a 3 anys a
Formentera.
DS núm. 103, pàg. 6068.

RGE núm. 14012/21, relativa a procés de renovació de
l’actual direcció d’IB3.
DS núm. 103, pàg. 6069.

RGE núm. 14013/21, relativa a retard del nou centre
educatiu de Campos.
DS núm. 103, pàg. 6072.

RGE núm. 14014/21, relativa a exigència de major
responsabilitat als hotelers per part del Govern de la Sra.
Armengol.
DS núm. 103, pàg. 6073.
DS núm. 104, pàg. 6126.

RGE núm. 14015/21, relativa a compliment dels objectius
fixats pel Govern, per la Direcció General de Polítiques per
a la Sobirania Alimentària.
DS núm. 103, pàg. 6064.

RGE núm. 14016/21, relativa a compensació digna de la
insularitat per als funcionaris de l’Estat a les Illes Balears.
DS núm. 103, pàg. 6061.

RGE núm. 14017/21, relativa a adquisició de l’antic quarter
de Son Busquets.
DS núm. 103, pàg. 6062.
DS núm. 104, pàg. 6125.

RGE núm. 14018/21, relativa a posicionament del Govern
en relació amb l’arribada de creuers.
DS núm. 103, pàg. 6074.
DS núm. 104, pàg. 6127.

RGE núm. 14021/21, relativa a mesures per als no
vacunats.
DS núm. 103, pàg. 6062.

RGE núm. 14022/21, relativa a afirmacions sobre VOX.
DS núm. 103, pàg. 6078.
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RGE núm. 14023/21, relativa a elaboració d’un informe de
funció pública sobre places ocupades incomplint la
normativa i la jurisprudència en la contractació temporal.
DS núm. 103, pàg. 6071.

RGE núm. 14024/21, relativa a acceptació de les crítiques
dels ciutadans per part de la presidenta del Govern.
DS núm. 103, pàg. 6081.

RGE núm. 14025/21, relativa a cas de la pacient que va
haver d’esperar 85 dies per fer-se una prova TAC a
l’Hospital Mateu Orfila.
DS núm. 103, pàg. 6066.

RGE núm. 14027/21, relativa a escalada de preus i inflació
que colpeja l'economia de les famílies de les Illes Balears i
la seva no-consideració en els pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2022.
DS núm. 103, pàg. 6079.

RGE núm. 14125/21, relativa a ocultació d’informació
sobre la COVID per part del Govern socialista.
DS núm. 103, pàg. 6074.

RGE núm. 14338/21, relativa a nou model de finançament
per a les comunitats autònomes.
DS núm. 104, pàg. 6145.

RGE núm. 14339/21, relativa a escassesa de productes
aquestes festes de Nadal.
DS núm. 104, pàg. 6135.

RGE núm. 14340/21, relativa a sensorització de les aigües
de l’EDAR de Formentera.
DS núm. 104, pàg. 6136.

RGE núm. 14341/21, relativa a reforma del sistema de
finançament autonòmic.
DS núm. 104, pàg. 6144.

RGE núm. 14442/21, relativa a ocupació il·legal a les Illes
Balears.
DS núm. 104, pàg. 6140.

RGE núm. 14343/21, relativa a garantia de quotes
extraordinàries per a la pesca el mes de desembre.
DS núm. 104, pàg. 6131.

RGE núm. 14344/21, relativa a valoració de la proposta de
reforma del sistema de finançament autonòmic.
DS núm. 104, pàg. 6147.

RGE núm. 14345/21, relativa a limitació d'arribada de
creuers.
DS núm. 104, pàg. 6137.

RGE núm. 14346/21, relativa a espoli a Balears.
DS núm. 104, pàg. 6147.

RGE núm. 14347/21, relativa a perspectiva per a la
temporada turística d'hivern.
DS núm. 104, pàg. 6132.

RGE núm. 14348/21, relativa a protocol d’actuacions únic
en el cas de contagis COVID d’alumnes en els centres
escolars.
DS núm. 104, pàg. 6140.

RGE núm. 14350/21, relativa a investigació europea sobre
la seva gestió amb les menors tutelades abusades
sexualment.
DS núm. 104, pàg. 6143.

RGE núm. 14351/21, relativa a vaga de transportistes a les
Illes Balears.
DS núm. 104, pàg. 6139.

RGE núm. 14352/21, relativa a increment del concursos
empresarials.
DS núm. 104, pàg. 6129.

RGE núm. 14353/21, relativa a implantació del certificat
COVID.
DS núm. 104, pàg. 6130.

RGE núm. 14354/21, relativa a incompliment dels
compromisos i anuncis de nous equipaments educatius a
Menorca.
DS núm. 104, pàg. 6134.

RGE núm. 14355/21, relativa a problemes del SEPE.
DS núm. 104, pàg. 6141.

RGE núm. 14356/21, relativa a informe sobre el càlcul de
la població ajustada al sistema de finançament.
DS núm. 104, pàg. 6148.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 2015/20, relativa a règim especial de les Illes
Balears.
DS núm. 78, pàg. 4715.

RGE núm. 2651/20, relativa a participació de grups de
majors i pensionistes.
DS núm. 66, pàg. 3921.

RGE núm. 4700/20, relativa a drets dels funcionaris i
treballadors de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 81, pàg. 4880.

RGE núm. 10005/20, relativa a reconeixement de la
nacionalitat espanyola als membres del poble sahrauí
nascuts al Sàhara espanyol entre 1959 i 1975.
DS núm. 73, pàg. 4401.

RGE núm. 14117/20, relativa a retallada de personal de
suport a nins amb necessitats especials NEE i NESE a l’inici
del curs 2020-2021.
DS núm. 76, pàg. 4605.

RGE núm. 14628/20, relativa a inclusió de la clàusula de
responsabilitat constitucional.
DS núm. 99, pàg. 5867.
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RGE núm. 15551/20, relativa a foment de la contractació
juvenil.
DS núm. 76, pàg. 4614.

RGE núm. 15976/20, relativa a segona oportunitat per a
autònoms i PIME.
DS núm. 96, pàg. 5659.

RGE núm. 16001/20, relativa a tractat sobre la Carta de
l’Energia.
DS núm. 68, pàg. 4032.

RGE núm. 17827/20, relativa a control de preu de lloguers
abusius, garanties per a les persones arrendatàries i petits
propietaris i propietàries.
DS núm. 94, pàg. 5484.

RGE núm. 18004/20, relativa a taxa de reposició de policies
locals.
DS núm. 78, pàg. 4725.

RGE núm. 18015/20, relativa a protecció de les persones
consumidores enfront de possibles clàusules abusives de la
targes revolving.
DS núm. 102, pàg. 6050.

RGE núm. 1035/21, relativa a ajudes a l’hostaleria, el
turisme i el comerç.
DS núm. 71, pàg. 4261.

RGE núm. 1036/21, relativa a gestió del procés de
vacunació contra la COVID-19 a les Illes Balears.
DS núm. 66, pàg. 3927.

RGE núm. 1068/21, relativa a exoneració dels imposts de
l’Estat a autònoms i petites empreses afectades per la crisi
de la COVID-19.
DS núm. 71, pàg. 4253.

RGE núm. 1108/21, relativa a mesures d’impuls econòmic
i alleujament fiscal als sectors més afectats per la crisi
econòmica derivada de la pandèmia per COVID-19.
DS núm. 68, pàg. 4040.

RGE núm. 1185/21, relativa a defensa i protecció dels
pactes successoris propis del dret civil de les Illes Balears i
especialment el dret civil d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 72, pàg. 4346.

RGE núm. 1187/21, relativa a mesures de fidelització dels
professionals sanitaris a les Illes Balears.
DS núm. 73, pàg. 4394.

RGE núm. 1660/21, relativa a mesures d’impuls per a la
ciència a les Illes Balears.
DS núm. 81, pàg. 4887.

RGE núm. 2377/21, relativa a aplicació immediata de
mesures de compensació dels desavantatges de la
insularitat.
DS núm. 72, pàg. 4354.

RGE núm. 2498/21, relativa a compartir la propietat
intel·lectual de la vacuna COVID-19 i garantir-ne l'equitat
i l'accés.
DS núm. 84, pàg. 5094.

RGE núm. 4867/21, relativa a pla per a les famílies en
temps de COVID.
DS núm. 84, pàg. 5083.

RGE núm. 5249/21, relativa a impuls a la lluita contra la
violència de gènere.
DS núm. 103, pàg. 6106.

RGE núm. 5824/21, relativa a mesures per abaixar el preu
de la factura elèctrica.
DS núm. 103, pàg. 6097.

RGE núm. 6925/21, relativa a la situació de les dones i les
nines a l’Afganistan.
DS núm. 93, pàg. 5431.

RGE núm. 7033/21, relativa a defensa del règim especial de
les Illes Balears davant el menyspreu del govern del Sr.
Sánchez.
DS núm. 93, pàg. 5439.

RGE núm. 8081/21, relativa a IVA i targetes de crèdit per
a apostes i jocs d’atzar.
DS núm. 94, pàg. 5493.

RGE núm. 9511/21, relativa a regulació de la ruta marítima
entre Ciutadella i Alcúdia.
DS núm. 99, pàg. 5881.

RGE núm. 9721/21, relativa a contractació per lots dels
projectes impulsats pel Govern de les Illes Balears i per la
resta d’administracions.
DS núm. 99, pàg. 5874.

RGE núm. 12009/21, relativa a taxa de beneficis COVID-
19.
DS núm. 102, pàg. 6056.
DS núm. 103, pàg. 6114.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 24/21, de la presidenta del Govern de les Illes
Balears per tal d’informar sobre la situació de la pandèmia
de la COVID-19 a les Illes Balears, l’evolució de la
campanya de vacunació i els efectes de les mesures de
Govern sobre el teixit econòmic de les Illes Balears.
DS núm. 65, pàg. 3836.

RGE núm. 138/21, de la consellera de Salut i Consum, per
informar sobre la situació actual de la pandèmia de la
COVID-19 a les Illes Balears i les mesures preses.
DS núm. 67, pàg. 3972.
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RGE núm. 1056/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per informar sobre la valoració del primer
trimestre dels centres escolars.
DS núm. 71, pàg. 4268.

RGE núm. 1733/21, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per tal d’informar sobre el desenvolupament
de la transició energètica a les Illes Balears i retre compte
del desenvolupament de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de
canvi climàtic i transició energètica.
DS núm. 73, pàg. 4408.

RGE núm. 5041/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per tal d’informar sobre les previsions per al
curs 2021-2022.
DS núm. 83, pàg. 5013.

RGE núm. 6445/21, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per tal de retre comptes de la situació
econòmica i laboral actual.
DS núm. 86, pàg. 5130.

RGE núm. 6988/21, dels membres del Govern de les Illes
Balears competents per tal de donar compliment del primer
punt de la Proposició no de llei RGE núm. 2377/21.
DS núm. 91, pàg. 5287.
DS núm. 93, pàg. 5449.

RGE núm. 7773/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, per informar sobre el Pla
d’inversions estratègiques de les Illes Balears.
DS núm. 95, pàg. 5591.

RGE núm. 7792/21, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre l’acord pres a la Comissió
Mixta d’Economia i Hisenda on s’ha fixat el factor
d’insularitat.
DS núm. 94, pàg. 5501.

RGE núm. 9668/21, amb debat i votació, de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la
presentació del límit màxim de despesa no financera per a
l’exercici 2022.
DS núm. 95, pàg. 5564.

COMISSIONS PERMANENTS

Modificació de les comissions permanents del Parlament de
les Illes Balears.
DS núm. 70, pàg. 4178.

PROPOSTES DE CREACIÓ DE
COMISSIONS NO PERMANENTS

D’INVESTIGACIÓ

RGE núm. 3415/20, sobre el servei de transport aeri
sanitari.
DS núm. 77, pàg. 4663.

RGE núm. 9497/20, sobre la discriminació a l’atenció
sanitària a la tercera edat durant la crisi de la COVID-19.
DS núm. 80, pàg. 4826.

RGE núm. 1474/21, sobre l’aplicació del protocol de
vacunació contra la COVID-19 a la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
DS núm. 70, pàg. 4178.

SOL·LICITUD DE SESSIONS
EXTRAORDINÀRIES

Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d’educació de les Illes
Balears.
DS núm. 104, pàg. 6165.

Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars.
DS núm. 104, pàg. 6165.

INFORMES

Sobre el compliment del pressupost del Parlament de les
Illes Balears per a l’exercici 2020.
DS núm. 73, pàg. 4407.

De la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de les Diputades
sobre el règim d’incompatibilitats del diputat Sr. Carles
Bona i Casas.
DS núm. 77, pàg. 4673.

De la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de les Diputades
sobre el règim d’incompatibilitat de la diputada Sra. Irene
Triay i Fedelich.
DS núm. 78, pàg. 4731.

De la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de les Diputades
sobre el règim d’incompatibilitats de diversos diputats i
diputades.
DS núm. 98, pàg. 5822.

VOTACIONS D'EMPATS EN COMISSIÓ

De la PNL RGE núm. 9969/20, relativa a xec de formació
per a centres de formació i acadèmies de reforç educatiu.
DS núm. 72, pàg. 4364.

De l’apartat 1 de la PNL RGE núm. 10364/20, relativa a
qualitat en l’ocupació pública.
DS núm. 80, pàg. 4826.

De la PNL RGE núm. 15786/20, relativa a desenvolupament
de mesures en innovació i digitalització en el sector
cultural.
DS núm. 96, pàg. 5666.

De la PNL RGE núm. 15787/20, relativa a reducció de taxes
de ports de l’Autoritat Portuària de Balears.
DS núm. 84, pàg. 5101.
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Del punt 3 de la PNL RGE núm. 17676/20, relativa a més
capacitat decisòria per a les comunitats autònomes en
matèria fiscal i rebuig d’una harmonització reductora
d’aquestes capacitats.
DS núm. 72, pàg. 4364.

Del punt 2 de la PNL RGE núm. 289/21, relativa a reduir
l’impacte de la pujada dels costs d’electricitat a les famílies
i els consumidors particulars en plena onada de fred i
durant la crisi sanitària de la COVID-19.
DS núm. 76, pàg. 4623.

Del punt 7 de la PNL RGE núm. 1048/21, relativa a
mesures urgents sobre la pujada del preu de la llum i del
gas.
DS núm. 76, pàg. 4623.

De l’apartat 4 de la PNL RGE núm. 1763/21, relativa a
unes pensions dignes.
DS núm. 80, pàg. 4825.

De la PNL RGE núm. 2342/21, relativa a creació d’una
comissió parlamentària per al seguiment del finançament
i l’execució dels projectes per ser finançats pel fons de
recuperació europeu Next Generation.
DS núm. 96, pàg. 5666.

De l’apartat 2 de la PNL RGE núm. 6037/21, relativa a
reconeixement de la figura dels educadors socials i
manteniment d’aquesta figura en els centres educatius de
secundària de les Illes Balears.
DS núm. 96, pàg. 5666.

DIPUTATS I DIPUTADES

Jurament o promesa de nous diputats o diputades.
DS núm. 69, pàg. 4072.
DS núm. 89, pàg. 5202.
DS núm. 91, pàg. 5287.

ELECCIONS DIVERSES

Dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears.
DS núm. 89, pàg. 5202.

Del secretari segon o la secretària segona de la Mesa del
Parlament de les Illes Balears.
DS núm. 91, pàg. 5287.

D’un membre del Consell Assessor de Continguts i de
Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.
DS núm. 97, pàg. 5731.

RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT

Recurs d’inconstitucionalitat RGE núm. 1113/21. 
DS núm. 68, pàg. 4048.

Recurs d’inconstitucionalitat RGE núm. 1813/21.
DS núm. 70, pàg. 4195.

DICTÀMENS DEL CONSELL CONSULTIU

RGE núm. 11756/21, del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell
Consultiu en relació amb el Projecte de llei del Decret llei
5/2021.
DS núm. 98, pàg. 5790.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra el
càncer.
DS núm. 66, pàg. 3875.

Amb motiu del Dia Internacional de les malalties
minoritàries.
DS núm. 70, pàg. 4139.

De suport a les persones amb fibrosi quística i a les seves
famílies.
DS núm. 72, pàg. 4302.

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra el
càncer de còlon.
DS núm. 74, pàg. 4441.

Amb motiu de la celebració del Dia Nacional de l’epilèpsia.
DS núm. 81, pàg. 4843.

De suport al reconeixement de la discapacitat social per a
les persones amb la Síndrome d’Asperger TEA.
DS núm. 83, pàg. 4957.

De suport a la ciutadania de l’illa de La Palma per part del
poble de les Illes Balears.
DS núm. 93, pàg. 5379.

Amb motiu dels 90 anys del vot de les dones.
DS núm. 94, pàg. 5457.

Amb motiu del Dia mundial contra el càncer de mama.
DS núm. 96, pàg. 5624.

De suport a la síndrome de RETT.
DS núm. 97, pàg. 5691.
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INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

BENALAL I BENDRIHEM, MAXO (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Projectes de llei
RGE núm. 17688/20, de modificació de la Llei 1/2014, de

21 de febrer, de cans d’assistència. DS núm. 67, pàg. 3668.

Decrets llei
2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures

excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de
sort, envit o atzar. DS núm. 75, pàg. 4566-4567.

Mocions
RGE núm. 1922/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

lluita contra el canvi climàtic. DS núm. 70, pàg. 4174.

Preguntes
RGE núm. 1389/21, relativa a places de formació

d’infermeria. DS núm. 67, pàg. 3939.
RGE núm. 2300/21, relativa a ajudes a Sant Antoni de

Portmany amb motiu del fenomen meteorològic l’octubre de
2019. DS núm. 71, pàg. 4222.

RGE núm. 2882/21, relativa a impacte mediambiental de la
generació eòlica d’energia. DS núm. 74, pàg. 4443.

RGE núm. 3920/21, relativa a vacunacions COVID-19 a
Eivissa. DS núm. 76, pàg. 4577.

RGE núm. 4617/21, relativa a sentència que anul·la el
decret posidònia. DS núm. 79, pàg. 4735.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1185/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a defensa i protecció dels pactes
successoris propis del dret civil de les Illes Balears i
especialment el dret civil d’Eivissa i Formentera. DS núm. 72,
pàg. 4351.

BENALAL I BENDRIHEM, MAXO (Diputat no adscrit)

Preguntes
RGE núm. 11858/21, relativa a participació al II Pla

nacional contra els delictes d’odi. DS núm. 98, pàg. 5759.

BENLLOCH I BOTTINI, HELENA (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6430-6431, 6434.

Mocions
RGE núm. 17687/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a mesures per a la reactivació del sector del
comerç. DS núm. 66, pàg. 3910-3911.

RGE núm. 4714/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
producte autòcton de les Illes Balears. DS núm. 80, pàg. 4823-
4824.

RGE núm. 4926/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a regulació i normativa que afecten els animals que viuen a
l’entorn humà. DS núm. 81, pàg. 4874-4875.

RGE núm. 12112/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria d’agricultura
i ramaderia a les Illes Balears. DS núm. 100, pàg. 5928-5929.

BONA I CASAS, CARLES (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 4768/21, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010,

de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i 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. DS núm. 98, pàg. 5815-5816,
5820-5821.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6410-6412, 6417-6418.

Decrets llei
5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei

16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, i 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. DS núm. 83,
pàg. 5001-5003, 5009.

Mocions
RGE núm. 12814/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a religió islàmica en els centres educatius de
Balears. DS núm. 102, pàg. 6048.

RGE núm. 13239/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar 2021-2022 a les Illes Balears.
DS núm. 103, pàg. 6090-6091.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2498/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a compartir la propietat intel·lectual de la
vacuna COVID-19 i garantir-ne l'equitat i l'accés. DS núm. 84,
pàg. 5096-5097.

Compareixences
RGE núm. 1056/21, del conseller d’Educació i Formació

Professional, per informar sobre la valoració del primer
trimestre dels centres escolars. DS núm. 71, pàg. 4283-4285,
4293-4294.

RGE núm. 5041/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per tal d’informar sobre les previsions per al curs
2021-2022. DS núm. 83, pàg. 5027-5028, 5037-5038.

Dictàmens del Consell Consultiu
RGE núm. 11756/21, del Grup Parlamentari Popular,

mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu en
relació amb el Projecte de llei del Decret llei 5/2021. DS núm.
98, pàg. 5797-5799, 5801.
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Jurament o promesa
DS núm. 69, pàg. 4072.

BONET I DÍAZ, JOSÉ JAVIER (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6323-6324, 6328-6329, 6339.

Preguntes
RGE núm. 8099/21, relativa a la situació del petit i mitjà

comerç a les Illes Balears. DS núm. 94, pàg. 5459.
RGE núm. 9663/21, relativa a acords i consensos amb les

patronals del petit i mitjà comerç. DS núm. 95, pàg. 5532.
RGE núm. 11893/21, relativa a consens de les mesures de

mobilitat en les persones afectades. DS núm. 98, pàg. 5761.
RGE núm. 12856/21, relativa a mesures per l'augment dels

casos COVID. DS núm. 101, pàg. 5937.
RGE núm. 14017/21, relativa a adquisició de l'antic quarter

de Son Busquets. DS núm. 104, pàg. 6125.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8081/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a IVA i targetes de crèdit per a apostes i jocs
d’atzar. DS núm. 94, pàg. 5494-5495.

Jurament o promesa
DS núm. 91, pàg. 5287.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6337-6339, 6343-6344.

Proposicions de llei
RGE núm. 6957/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, d’agilitació per incentivar la inversió. DS
núm. 74, pàg. 4503-4505, 4509-4510.

Mocions
RGE núm. 4484/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a moratòria de creuers. DS núm. 79, pàg. 4761-4762.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1035/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a ajudes a l’hostaleria, el turisme i el comerç.
DS núm. 71, pàg. 4265-4266.

RGE núm. 2377/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aplicació immediata de mesures de compensació dels
desavantatges de la insularitat. DS núm. 72, pàg. 4356-4357.

RGE núm. 5824/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per abaixar el preu de la factura elèctrica. DS núm.
103, pàg. 6103-6104.

RGE núm. 9511/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia. DS
núm. 99, pàg. 5882-5883.

BORRÁS I ROSSELLÓ, ISABEL MARÍA (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6372-6373, 6375-6376, 6386-6387.

Preguntes
RGE núm. 9719/21, relativa a situació del programa de

detecció de càncer de mama. DS núm. 95, pàg. 5527.
RGE núm. 11682/21, relativa a situació de les llistes

d’espera a consultes. DS núm. 97, pàg. 5694.
RGE núm. 11900/21, relativa a millora de l’Atenció

Primària. DS núm. 98, pàg. 5763.
RGE núm. 12207/21, relativa a actuacions per reduir les

llistes d’espera als hospitals de Can Misses i Son Espases. DS
núm. 100, pàg. 5896.

RGE núm. 12915/21, relativa a plans de contingència
hospitalària davant la grip i la sisena onada de COVID. DS
núm. 102, pàg. 6018.

RGE núm. 14353/21, relativa a implantació del certificat
COVID. DS núm. 104, pàg. 6130.

Jurament o promesa
DS núm. 89, pàg. 5202.

CABRERA I ROSELLÓ, MARÍA SALOMÉ (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6437-6439, 6442-6443, 6452-6453.

Interpel·lacions
RGE núm. 3745/20, relativa a moratòria de creuers. DS

núm. 77, pàg. 4649-4650, 4652-4653.
RGE núm. 1666/21, relativa a política de reactivació en

matèria turística. DS núm. 70, pàg. 4162-4164, 4166-4167.

Mocions
RGE núm. 2375/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política de reactivació en matèria turística. DS núm. 72, pàg.
4337-4338, 4344-4346.

RGE núm. 3727/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a política sobre l’activitat turística. DS núm.
75, pàg. 4553-4554.

RGE núm. 4484/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a moratòria de creuers. DS núm. 79, pàg. 4755-4756, 4762-
4763.

Preguntes
RGE núm. 1229/20, relativa a inici de la temporada

turística. DS núm. 66, pàg. 3879.
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RGE núm. 1418/21, relativa a previsió respecte de la
recuperació del sector de l’hostaleria a les Illes Balears. DS
núm. 67, pàg. 3948.

RGE núm. 1632/21, relativa a campanya “SOS Turisme”.
DS núm. 68, pàg. 4013.

RGE núm. 1809/21, relativa a estratègia de l’AETIB de
cara a la temporada 2021. DS núm. 69, pàg. 4087.

RGE núm. 2304/21, relativa a estratègia del Govern per tal
de reduir les xifres d’atur. DS núm. 71, pàg. 4228.

RGE núm. 2678/21, relativa a compliment igualitari de les
mesures de restricció durant la Setmana Santa pel que fa als
turistes i residents. DS núm. 73, pàg. 4373.

RGE núm. 2890/21, relativa a pla per mantenir les Illes
Balears com a destinació segura. DS núm. 74, pàg. 4448.

RGE núm. 3931/21, relativa a estratègia d’altres
destinacions turístiques competidores per immunitzar contra la
COVID. DS núm. 76, pàg. 4583.

RGE núm. 4337/21, relativa a finalització de l’OSP
Menorca-Madrid. DS núm. 78, pàg. 4683.

RGE núm. 5008/21, relativa a previsions en relació amb el
turisme britànic. DS núm. 81, pàg. 4851.

RGE núm. 5170/21, relativa a control de possibles
infeccions de COVID a ports i aeroports aquesta temporada
turística. DS núm. 82, pàg. 4905.

RGE núm. 5436/21, relativa a manteniment de les Illes
Balears fora de la zona verda de viatges segurs en la revisió de
la situació epidemiològica que ha de fer el Regne Unit
recentment. DS núm. 83, pàg. 4966.

RGE núm. 5482/21, relativa a resultats de la reactivació
econòmica previstos al Decret llei 8/2020 i a la Llei 2/2020. DS
núm. 84, pàg. 5049.

RGE núm. 6403/21, relativa als efectes de la crisi del
macrobotellot a la temporada turística. DS núm. 85, pàg. 5111.

RGE núm. 7635/21, relativa a allargament de la temporada
turística. DS núm. 91, pàg. 5298.

RGE núm. 7719/21, relativa a OSP entre Menorca i Madrid.
DS núm. 93, pàg. 5390.

RGE núm. 9659/21, relativa a tancament d'establiments
hotelers. DS núm. 95, pàg. 5536.

RGE núm. 10808/21, relativa a retard dels viatges de
l’IMSERSO a la temporada turística. DS núm. 97, pàg. 5693.

RGE núm. 11677/21, relativa a la regulació de l’arribada
del turisme de creuers. DS núm. 97, pàg. 5703.

RGE núm. 11895/21, relativa a projecte de connexió
elèctrica directa a terra per a bucs al port de Palma. DS núm.
98, pàg. 5771.

RGE núm. 12030/21, relativa a traspàs d’ordenació turística
al Consell Insular de Mallorca. DS núm. 99, pàg. 5840.

RGE núm. 12204/21, relativa a implantació del turisme
sostenible. DS núm. 100, pàg. 5906.

RGE núm. 12394/21, relativa a modificació de la Llei
turística. DS núm. 101, pàg. 5950.

RGE núm. 13968/21, relativa a rebuig de 146 milions
d'euros als pressuposts de l'Estat, per als convenis de carreteres.
DS núm. 102, pàg. 6027.

RGE núm. 14018/21, relativa a posicionament del Govern
en relació amb l'arribada de creuers. DS núm. 104, pàg. 6127.

RGE núm. 14355/21, relativa a problemes del SEPE. DS
núm. 104, pàg. 6141.

Proposicions no de llei
RGE núm. 15551/20, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
contractació juvenil. DS núm. 76, pàg. 4618-4619.

RGE núm. 15976/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a segona oportunitat per a autònoms i PIME. DS núm.
96, pàg. 5659-5660.

RGE núm. 1035/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a ajudes a l’hostaleria, el turisme i el comerç.
DS núm. 71, pàg. 4262.

RGE núm. 5249/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
lluita contra la violència de gènere. DS núm. 103, pàg. 6112.

RGE núm. 9511/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia. DS
núm. 99, pàg. 5883-5884.

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

Projectes de llei
RGE núm. 17688/20, de modificació de la Llei 1/2014, de

21 de febrer, de cans d’assistència. DS núm. 67, pàg. 3969.
RGE núm. 3970/21, de mesures extraordinàries i urgents

per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb fons europeus, en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència. DS núm. 104, pàg. 6169, 6174,
6186-6188, 6193.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6210-6213, 6223, 6262-6264, 6270-6271,
6312-6314, 6319-6320.

Proposicions de llei
RGE núm. 6957/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, d’agilitació per incentivar la inversió. DS
núm. 74, pàg. 4499-4502, 4508-4509.

Decrets llei
15/2020, de 21 de desembre, de modificació del Decret Llei

11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador de les disposicions dictades per pal·liar els efectes
de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 64, pàg.
3825-3827.

3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents
per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb els fons europeus en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència. DS núm. 79, pàg. 4767-4769.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5343-5344.

Mocions
RGE núm. 18034/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a harmonització fiscal i sistema de finançament
autonòmic. DS núm. 66, pàg. 3914-3915.

RGE núm. 1732/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la gestió i la coordinació dels fons i instruments
financers europeus per a la recuperació econòmica i social de
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la nostra comunitat autònoma per part del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 69, pàg. 4114-4115.

RGE núm. 5115/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general en matèria tributària. DS núm. 82, pàg. 4928-
4929.

RGE núm. 5895/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
gestió dels fons europeus Next Generation EU. DS núm. 93,
pàg. 5412.

RGE núm. 9705/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
inversions de l’Estat a les Illes Balears. DS núm. 96, pàg. 5654-
5655.

RGE núm. 14062/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a creixement poblacional
insostenible de les Illes Balears. DS núm. 104, pàg. 6158-6159.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2015/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a règim especial de les Illes Balears. DS núm. 78, pàg. 4717-
4718.

RGE núm. 1185/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a defensa i protecció dels pactes
successoris propis del dret civil de les Illes Balears i
especialment el dret civil d’Eivissa i Formentera. DS núm. 72,
pàg. 4347-4348.

RGE núm. 1660/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
d’impuls per a la ciència a les Illes Balears. DS núm. 81, pàg.
4889-4890.

RGE núm. 5249/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
lluita contra la violència de gènere. DS núm. 103, pàg. 6108-
6109.

RGE núm. 6925/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a la situació de
les dones i les nines a l’Afganistan. DS núm. 93, pàg. 5435.

RGE núm. 7033/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa del règim especial de les Illes Balears davant el
menyspreu del govern del Sr. Sánchez. DS núm. 93, pàg. 5441-
5442.

RGE núm. 8081/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a IVA i targetes de crèdit per a apostes i jocs
d’atzar. DS núm. 94, pàg. 5493, 5500-5501.

RGE núm. 9721/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a contractació per lots dels
projectes impulsats pel Govern de les Illes Balears i per la resta
d’administracions. DS núm. 99, pàg. 5875-5876.

Compareixences
RGE núm. 6445/21, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, per tal de retre comptes de la situació
econòmica i laboral actual. DS núm. 86, pàg. 5139-5141, 5153-
5154.

RGE núm. 7773/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, per informar sobre el Pla d’inversions
estratègiques de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5599-5601.

RGE núm. 7792/21, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre l’acord pres a la Comissió Mixta
d’Economia i Hisenda on s’ha fixat el factor d’insularitat. DS
núm. 94, pàg. 5507-5508, 5517-5518, 5614.

RGE núm. 9668/21, amb debat i votació, de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació

del límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2022.
DS núm. 95, pàg. 5571-5573, 5585.

Recurs d’inconstitucionalitat 
RGE núm. 1113/21, dels grups parlamentaris El Pi Proposta

per les Illes Balears i MÉS per Mallorca i dos diputats del Grup
Parlamentari Mixt (Més per Menorca). DS núm. 68, pàg. 4050-
4051, 4061-4062.

RGE núm. 1813/21, dels grups parlamentaris El Pi Proposta
per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Mixt (Més per
Menorca), Popular i Ciudadanos. DS núm. 70, pàg. 4196-4198,
4209-4210.

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

Projectes de llei
RGE núm. 4709/21, per impulsar i agilitar la tramitació

d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 97, pàg. 5736-5737, 5747-5748.

RGE núm. 5834/21, d’educació de les Illes Balears. Debat
de totalitat, DS núm. 96, pàg. 5666-5668, 5670-5671, 5680-
5681.

Decrets llei
2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures

excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de
sort, envit o atzar. DS núm. 75, pàg. 4567-4568.

4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitar la tramitació
d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 82, pàg. 4945-4946, 4949.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
Debat de política general, DS núm. 90, pàg. 5239-5243,

5270-5272.

Interpel·lacions
RGE núm. 2384/21, relativa a política general del Govern

de les Illes Balears en relació amb l’activitat turística. DS núm.
74, pàg. 4466-4467, 4469-4470.

RGE núm. 11999/21, relativa a ensenyament de l’Islam en
els centres educatius. DS núm. 100, pàg. 5917-5918, 5920-
5921.

Mocions
RGE núm. 1922/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

lluita contra el canvi climàtic. DS núm. 70, pàg. 4175-4176.
RGE núm. 2375/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política de reactivació en matèria turística. DS núm. 72, pàg.
4342.

RGE núm. 3727/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a política sobre l’activitat turística. DS núm.
75, pàg. 4551-4552, 4557-4558.

RGE núm. 5575/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
drets lingüístics. DS núm. 91, pàg. 5322-5323.

RGE núm. 8810/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
descarbonització de les centrals tèrmiques de les Illes Balears.
DS núm. 95, pàg. 5560-5561.
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RGE núm. 12814/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a religió islàmica en els centres educatius de
Balears. DS núm. 102, pàg. 6042-6043, 6049-6050.

RGE núm. 13239/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar 2021-2022 a les Illes Balears.
DS núm. 103, pàg. 6089-6090.

Preguntes
RGE núm. 1239/21, relativa a superar la crisi amb les

ajudes anunciades. DS núm. 66, pàg. 3895.
RGE núm. 1402/21, relativa a vacunació de càrrecs públics.

DS núm. 67, pàg. 3957.
RGE núm. 1736/21, relativa a la remodelació del Govern de

les Illes Balears. DS núm. 69, pàg. 4095.
RGE núm. 2062/21, relativa a comissió d’investigació pels

casos de menors prostituïts. DS núm. 70, pàg. 4158.
RGE núm. 2245/21, relativa a dades de desocupació. DS

núm. 71, pàg. 4236.
RGE núm. 2455/21, relativa a política d’habitatge. DS núm.

72, pàg. 4327.
RGE núm. 2674/21, relativa a vacunació de la COVID-19.

DS núm. 73, pàg. 4385.
RGE núm. 2982/21, relativa a control sanitari de l’aeroport

de Palma. DS núm. 74, pàg. 4462.
RGE núm. 3809/21, relativa a manteniment de les

restriccions a l’hoteleria, la restauració i l’oci nocturn. DS núm.
75, pàg. 4533.

RGE núm. 3927/21, relativa a participació en actes
d’exaltació de la Segona República. DS núm. 76, pàg. 4595.

RGE núm. 4150/21, relativa a recuperació del nombre de
turistes. DS núm. 77, pàg. 4644.

RGE núm. 4323/21, relativa a comunisme o llibertat. DS
núm. 78, pàg. 4696.

RGE núm. 4623/21, relativa a drets dels ciutadans de
Balears. DS núm. 80, pàg. 4808.

RGE núm. 4824/21, relativa a escàndols dels menors
tutelats. DS núm. 80, pàg. 4811.

RGE núm. 4997/21, relativa a visites de turistes aquesta
temporada. DS núm. 81, pàg. 4862.

RGE núm. 5150/21, relativa a president de la Generalitat
catalana. DS núm. 82, pàg. 4917.

RGE núm. 5429/21, relativa a valoració de la sentència del
Tribunal Suprem. DS núm. 83, pàg. 4980.

RGE núm. 5474/21, relativa a dades econòmiques i socials
a Balears. DS núm. 84, pàg. 5067.

RGE núm. 6395/21, relativa a l’acció del Govern balear.
DS núm. 85, pàg. 5122.

RGE núm. 7578/21, relativa a expedient obert a una doctora
del centre de salut de Son Pisà. DS núm. 91, pàg. 5307.

RGE núm. 7852/21, relativa a menor tutelada
desapareguda. DS núm. 93, pàg. 5398.

RGE núm. 8091/21, relativa a gestions davant l’arribada
massiva d’immigrants. DS núm. 94, pàg. 5475.

RGE núm. 9656/21, relativa a fons europeus. DS núm. 95,
pàg. 5546.

RGE núm. 11605/21, relativa a col·laboració entre les
diferents administracions públiques respecte de l’arribada
massiva d’immigrants il·legals. DS núm. 96, pàg. 5641.

RGE núm. 11687/21, relativa a necessitats educatives de les
famílies. DS núm. 97, pàg. 5713.

RGE núm. 11890/21, relativa a immigració il·legal. DS
núm. 99, pàg. 5847.

RGE núm. 12200/21, relativa a comissió d'investigació
sobre menors tutelades. DS núm. 100, pàg. 5913.

RGE núm. 12388/21, relativa a situació de la sanitat pública
de Balears. DS núm. 101, pàg. 5957.

RGE núm. 12930/21, relativa a la denominació “Països
Catalans”. DS núm. 102, pàg. 6034.

RGE núm. 14022/21, relativa a afirmacions sobre VOX. DS
núm. 103, pàg. 6078.

Proposicions no de llei
RGE núm. 16001/20, dels grups parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a tractat
sobre la Carta de l’Energia. DS núm. 68, pàg. 4037.

RGE núm. 18004/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les
Illes Balears, Mixt, Ciudadanos i Popular, relativa a taxa de
reposició de policies locals. DS núm. 78, pàg. 4730.

RGE núm. 1035/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a ajudes a l’hostaleria, el turisme i el comerç.
DS núm. 71, pàg. 4261, 4266-4268.

RGE núm. 1036/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gestió del procés de vacunació contra la COVID-19 a les Illes
Balears. DS núm. 66, pàg. 3927-3928.

RGE núm. 9511/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia. DS
núm. 99, pàg. 5886-5887.

Compareixences
RGE núm. 1056/21, del conseller d’Educació i Formació

Professional, per informar sobre la valoració del primer
trimestre dels centres escolars. DS núm. 71, pàg. 4279-4280,
4291-4292.

RGE núm. 1733/21, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per tal d’informar sobre el desenvolupament de
la transició energètica a les Illes Balears i retre compte del
desenvolupament de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica. DS núm. 73, pàg. 4418-4420,
4431-4432.

RGE núm. 5041/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per tal d’informar sobre les previsions per al curs
2021-2022. DS núm. 83, pàg. 5022-5023, 5035-5036.

RGE núm. 6445/21, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per tal de retre comptes de la situació
econòmica i laboral actual. DS núm. 86, pàg. 5141-5142, 5154-
5155.

CAMPS I PONS, JOSÉ LUIS (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 4709/21, per impulsar i agilitar la tramitació

d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 97, pàg. 5740-5741, 5749-5750.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6458-6460, 6463-6464, 6474.
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Decrets llei
4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitar la tramitació

d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 82, pàg. 4943-4945, 4948-4949.

6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de
17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 87, pàg. 5171-5173, 5177-5178.

Interpel·lacions
RGE núm. 11330/20, relativa a política general del Govern

en matèria d’emergències. DS núm. 73, pàg. 4389-4390, 4392-
4393.

RGE núm. 2901/21, relativa a política general del Govern
pel que fa a l’habitatge. DS núm. 81, pàg. 4867-4868, 4870-
4871.

RGE núm. 7710/21, relativa a política general del Govern
en matèria d’emergències. DS núm. 95, pàg. 5551-5552, 5554.

RGE núm. 9714/21, relativa a política general del Govern
en matèria d’habitatge. DS núm. 99, pàg. 5853-5855, 5857.

Mocions
RGE núm. 2976/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria d’emergències. DS
núm. 75, pàg. 4544, 4550.

RGE núm. 5274/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern pel que fa a l’habitatge. DS núm.
83, pàg. 4987-4988, 4995.

RGE núm. 11610/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria
d’emergències. DS núm. 97, pàg. 5722-5723, 5729-5730.

RGE núm. 12317/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general en matèria d’habitatge. DS núm. 101,
pàg. 5967-5968, 5974-5975.

Preguntes
RGE núm. 1230/21, relativa a noves tarifes de transport

públic de Mallorca. DS núm. 66, pàg. 3881.
RGE núm. 1421/21, relativa a política en matèria de policia

local. DS núm. 67, pàg. 3949.
RGE núm. 1806/21, relativa a pujada abusiva dels preus del

transport marítim entre illes. DS núm. 69, pàg. 4082.
RGE núm. 2054/21, relativa a tarifes del transport públic

ferroviari i terrestre. DS núm. 70, pàg. 4145.
RGE núm. 2302/21, relativa a projecte del port de Fornells.

DS núm. 71, pàg. 4227.
RGE núm. 2461/21, relativa a promocions d’habitatges de

protecció oficial anunciats a Menorca. DS núm. 72, pàg. 4317.
RGE núm. 2676/21, relativa a instal·lació a Menorca d’una

planta fotovoltaica. DS núm. 73, pàg. 4377.
RGE núm. 2891/21, relativa a agilitació administrativa i

resposta a la problemàtica de l’habitatge a les Illes Balears. DS
núm. 74, pàg. 4452.

RGE núm. 3802/21, relativa a canvis normatius en matèria
d’habitatge. DS núm. 75, pàg. 4526.

RGE núm. 3932/21, relativa a millora de la normativa
vigent per resoldre les precarietats que pateixen els policies
locals. DS núm. 76, pàg. 4588.

RGE núm. 4158/21, relativa a agilitació dels ajuts al
lloguer. DS núm. 77, pàg. 4635.

RGE núm. 4336/21, relativa a transport públic. DS núm. 78,
pàg. 4690.

RGE núm. 4828/21, relativa a gestió del patrimoni en
matèria d’habitatge. DS núm. 80, pàg. 4793.

RGE núm. 5009/21, relativa a valoració dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca. DS núm. 81, pàg. 4856.

RGE núm. 5326/21, relativa a garantia de subministrament
elèctric a Menorca. DS núm. 83, pàg. 4971.

RGE núm. 5484/21, relativa a modificació de la Llei de
coordinació de policies locals. DS núm. 84, pàg. 5053.

RGE núm. 6407/21, relativa al nou decret llei i nova figura
de l’agent COVID. DS núm. 85, pàg. 5116.

RGE núm. 7636/21, relativa a vagues en el transport públic
a les Illes Balears. DS núm. 91, pàg. 5300.

RGE núm. 7720/21, relativa a ajuda als lloguers socials de
l’any 2020. DS núm. 93, pàg. 5391.

RGE núm. 8097/21, relativa a convocatòria d’agents
COVID. DS núm. 94, pàg. 5457.

RGE núm. 9662/21, relativa a actuació diligent del
conseller de Mobilitat i Habitatge. DS núm. 95, pàg. 5540.

RGE núm. 10813/21, relativa a increment del preu dels
bitllets d’avió tot i l’aplicació del descompte de resident del
75%. DS núm. 96, pàg. 5636.

RGE núm. 11681/21, relativa a principi de sostenibilitat en
les noves promocions d’HPO. DS núm. 97, pàg. 5708.

RGE núm. 11894/21, relativa a negociacions amb els
sindicats del Serveis Ferroviaris de Mallorca. DS núm. 98, pàg.
5774.

RGE núm. 12201/21, relativa a plantilla de professionals
sanitaris a Menorca. DS núm. 100, pàg. 5902.

RGE núm. 12390/21, relativa a discrepància plantejada pel
Govern de l'Estat en relació amb el Decret llei 6/2021. DS núm.
101, pàg. 5946.

RGE núm. 12917/21, relativa a negociacions amb el comitè
de vaga de l'SFM. DS núm. 102, pàg. 6028.

RGE núm. 14442/21, relativa a ocupació il·legal a les Illes
Balears. DS núm. 104, pàg. 6140.

Proposicions no de llei
RGE núm. 18004/20, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les
Illes Balears, Mixt, Ciudadanos i Popular, relativa a taxa de
reposició de policies locals. DS núm. 78, pàg. 4729-4730.

CANO I JUAN, SÍLVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5355-5356.

Mocions
RGE núm. 4235/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a responsabilitat sobre l’aplicació de mesures preses en
virtut del compliment de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de
memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears. DS
núm. 78, pàg. 4712-4713.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14628/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a inclusió de la clàusula de responsabilitat
constitucional. DS núm. 99, pàg. 5872-5873.

RGE núm. 5249/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
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lluita contra la violència de gènere. DS núm. 103, pàg. 6106-
6107, 6113-6114.

RGE núm. 6925/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a la situació de
les dones i les nines a l’Afganistan. DS núm. 93, pàg. 5431-
5432, 5438-5439.

Compareixences
RGE núm. 24/21, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre la situació de la pandèmia de
la COVID-19 a les Illes Balears, l’evolució de la campanya de
vacunació i els efectes de les mesures de Govern sobre el teixit
econòmic de les Illes Balears. DS núm. 65, pàg. 3855-3857,
3867-3868.

Recurs d’inconstitucionalitat 
RGE núm. 1113/21, dels grups parlamentaris El Pi Proposta

per les Illes Balears i MÉS per Mallorca i dos diputats del Grup
Parlamentari Mixt (Més per Menorca). DS núm. 68, pàg. 4058-
4060, 4066-4067.

RGE núm. 1813/21, dels grups parlamentaris El Pi Proposta
per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Mixt (Més per
Menorca), Popular i Ciudadanos. DS núm. 70, pàg. 4206-4208,
4216.

CARBONERO I SÁNCHEZ, MARIA PILAR (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6241-6242, 6246-6247.

Decrets llei
15/2020, de 21 de desembre, de modificació del Decret Llei

11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador de les disposicions dictades per pal·liar els efectes
de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 64, pàg.
3827-3829.

6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de
17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 87, pàg. 5169-5171, 5176-5177.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5368-5370.

Mocions
RGE núm. 2194/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a funció pública, mesures per fer front a les retallades del
Govern. DS núm. 71, pàg. 4251-4252.

RGE núm. 2976/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria d’emergències. DS
núm. 75, pàg. 4544-4545.

RGE núm. 11610/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria
d’emergències. DS núm. 97, pàg. 5723-5724.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4700/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a drets dels funcionaris i treballadors de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg. 4884-4885.

RGE núm. 18004/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les
Illes Balears, Mixt, Ciudadanos i Popular, relativa a taxa de
reposició de policies locals. DS núm. 78, pàg. 4725-4726.

RGE núm. 9721/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a contractació per lots dels
projectes impulsats pel Govern de les Illes Balears i per la resta
d’administracions. DS núm. 99, pàg. 5876-5877.

CASANOVA I PEIRÓ, ENRIC (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 5834/21, d’educació de les Illes Balears. Debat

de totalitat, DS núm. 96, pàg. 5678-5680, 5683-5684.
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6289-6290, 6204-6295.

Mocions
RGE núm. 1519/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a climatització de les aules dels centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 68, pàg. 4025-4026.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2651/20, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les
Illes Balears, Ciudadanos i Popular, relativa a participació de
grups de majors i pensionistes. DS núm. 66, pàg. 3921, 3926-
3927.

RGE núm. 10005/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
reconeixement de la nacionalitat espanyola als membres del
poble sahrauí nascuts al Sàhara espanyol entre 1959 i 1975. DS
núm. 73, pàg. 4402, 4407.

RGE núm. 15976/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a segona oportunitat per a autònoms i PIME. DS núm.
96, pàg. 5664-5665.

RGE núm. 1108/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures d’impuls econòmic i alleujament fiscal als
sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la
pandèmia per COVID-19. DS núm. 68, pàg. 4041-4042.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 3970/21, de mesures extraordinàries i urgents

per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb fons europeus, en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència. DS núm. 104, pàg. 6170, 6179-
6180, 6190-6191.

RGE núm. 5834/21, d’educació de les Illes Balears. Debat
de totalitat, DS núm. 96, pàg. 5675-5677, 5682-5683.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.
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Debat de totalitat, DS núm. 101, pàg. 5999-6000, 6009. DS
núm. 105, pàg. 6213-6214, 6223-6224, 6264-6265, 6271-6272,
6287-6288, 6293-6294, 6314-6315, 6320, 6455-6456.

Proposicions de llei
RGE núm. 6957/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, d’agilitació per incentivar la inversió. DS
núm. 74, pàg. 4502-4503.

RGE núm. 4041/21, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de
les Illes Balears. DS núm. 100, pàg. 5930-5931.

Decrets llei
1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures

excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal 2021, de
l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en matèria de Renda Social Garantida i en altres
sectors de l'activitat administrativa. DS núm. 69, pàg. 4124-
4125.

3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents
per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb els fons europeus en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència. DS núm. 79, pàg. 4778-4779.

6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de
17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 87, pàg. 5181-5182.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
Debat de política general, DS núm. 90, pàg. 5247-5251,

5273-5275.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5349-5350.

Interpel·lacions
RGE núm. 5709/19, relativa a drets lingüístics. DS núm. 83,

pàg. 4983-4984, 4986.
RGE núm. 9477/20, relativa a inversions de l’Estat a les

Illes Balears. DS núm. 94, pàg. 5479-5480, 5482-5483.
RGE núm. 1140/21, relativa a gestió de fons europeus Next

Generation EU. DS núm. 84, pàg. 5070-5071, 5073-5074.
RGE núm. 4167/21, relativa a promoció del producte local.

DS núm. 78, pàg. 4700-4702, 4704-4705.

Mocions
RGE núm. 18034/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a harmonització fiscal i sistema de finançament
autonòmic. DS núm. 66, pàg. 3913-3914.

RGE núm. 4714/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
producte autòcton de les Illes Balears. DS núm. 80, pàg. 4817-
4818, 4824-4825.

RGE núm. 5115/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general en matèria tributària. DS núm. 82, pàg. 4927-
4928.

RGE núm. 5575/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
drets lingüístics. DS núm. 91, pàg. 5316-5317, 5324-5325.

RGE núm. 5895/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
gestió dels fons europeus Next Generation EU. DS núm. 93,
pàg. 5407, 5414-5415.

RGE núm. 9705/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
inversions de l’Estat a les Illes Balears. DS núm. 96, pàg. 5650,
5657-5658.

RGE núm. 13239/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar 2021-2022 a les Illes Balears.
DS núm. 103, pàg. 6094-6095.

Preguntes
RGE núm. 1226/21, relativa a remodelació del port de

Fornells, en contra de l’opinió del municipi. DS núm. 66, pàg.
3894.

RGE núm. 1411/21, relativa a mètodes de contractació
pública de la CAIB. DS núm. 67, pàg. 3954.

RGE núm. 1796/21, relativa a compliment del compromís
sobre els salaris dels treballadors de les empreses
subcontractades d’IB3. DS núm. 69, pàg. 4090.

RGE núm. 1797/21, relativa a relació entre la transició
energètica i la memòria democràtica. DS núm. 69, pàg. 4099.

RGE núm. 2034/21, relativa a captació de recursos dels
fons europeus. DS núm. 70, pàg. 4150.

RGE núm. 2298/21, relativa a incompliment de l’Estat
envers els ciutadans de les Illes Balears. DS núm. 71, pàg.
4234.

RGE núm. 2557/21, relativa a situació sanitària i mesures
acordades a Menorca. DS núm. 72, pàg. 4324.

RGE núm. 2672/21, relativa a mesures d’agilitació
administrativa per garantir que els prop de 1.000 milions
d’euros en ajuts directes arribin a les empreses. DS núm. 73,
pàg. 4383.

RGE núm. 2889/21, relativa a desenvolupament de la Llei
de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.
DS núm. 74, pàg. 4458.

RGE núm. 3914/21, relativa a motiu de l’endarreriment de
les inversions en infraestructures educatives a Menorca. DS
núm. 76, pàg. 4586.

RGE núm. 4151/21, relativa a compliment de l’acord
d’investidura amb MÉS per Menorca d’elaborar els informes
necessaris per avaluar la viabilitat de la transferència de la
gestió dels recursos hídrics. DS núm. 77, pàg. 4642.

RGE núm. 4331/21, relativa a resposta a la proposta d’OSP
Menorca-Barcelona. DS núm. 78, pàg. 4694.

RGE núm. 4621/21, relativa a garantir la salut pública un
cop expirat l'estat d'alarma. DS núm. 80, pàg. 4803.

RGE núm. 4839/21, relativa a garantia del dret de les dones
a triar lliurament el mètode de la interrupció voluntària de
l’embaràs. DS núm. 80, pàg. 4797.

RGE núm. 4990/21, relativa a valoració dels incompliments
de l’escola concertada. DS núm. 81, pàg. 4860.

RGE núm. 5255/21, relativa a ús de la llengua catalana per
part de les autoritats en l'acte de celebració de l'ascens de la
Unió Esportiva Eivissa. DS núm. 82, pàg. 4914.

RGE núm. 5335/21, relativa a factor d’insularitat del règim
especial de les Illes Balears. DS núm. 83, pàg. 4977.

RGE núm. 5472/21, relativa a projectes estratègics per a la
recuperació i la transformació econòmica (PERTE) per avançar
cap al canvi de model econòmic. DS núm. 84, pàg. 5061.

RGE núm. 7716/21, relativa a paper del Parlament en la
vida política de les Illes Balears. DS núm. 93, pàg. 5396.

RGE núm. 9722/21, relativa a noves mesures d’habitatge
que ha proposat el Govern de l’Estat. DS núm. 95, pàg. 5544.

RGE núm. 10799/21, relativa a la distribució per illes de les
inversions previstes al Pla estratègic autonòmic. DS núm. 96,
pàg. 5638.

RGE núm. 11667/21, relativa a finançament dels convenis
de carreteres. DS núm. 97, pàg. 5711.
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RGE núm. 12025/21, relativa a pressupost de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció, derivada de la pregunta
d’iniciativa ciutadana RGE núm. 7652/21. DS núm. 99, pàg.
5844.

RGE núm. 12120/21, relativa a objectius de la Comissió de
les Illes de la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes
d’Europa. DS núm. 99, pàg. 5845.

RGE núm. 12211/21, relativa a problemàtica en les beques
de menjador. DS núm. 100, pàg. 5910.

RGE núm. 12379/21, relativa a despesa publicitària del
festival “Los 40 Music Awards”. DS núm. 101, pàg. 5954.

RGE núm. 12904/21, relativa a la importància de les
cambres de comerç. DS núm. 103, pàg. 6075.

RGE núm. 14341/21, relativa a reforma del sistema de
finançament autonòmic. DS núm. 104, pàg. 6144.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2015/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a règim especial de les Illes Balears. DS núm. 78, pàg. 4716-
4717.

RGE núm. 15551/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
contractació juvenil. DS núm. 76, pàg. 4617-4618.

RGE núm. 18004/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les
Illes Balears, Mixt, Ciudadanos i Popular, relativa a taxa de
reposició de policies locals. DS núm. 78, pàg. 4728.

RGE núm. 1108/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures d’impuls econòmic i alleujament fiscal als
sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la
pandèmia per COVID-19. DS núm. 68, pàg. 4046.

RGE núm. 1660/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
d’impuls per a la ciència a les Illes Balears. DS núm. 81, pàg.
4893-4894.

RGE núm. 2377/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aplicació immediata de mesures de compensació dels
desavantatges de la insularitat. DS núm. 72, pàg. 4354-4355,
4362-4363.

RGE núm. 9511/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia. DS
núm. 99, pàg. 5881-5882, 5887-5888.

Compareixences
RGE núm. 24/21, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre la situació de la pandèmia de
la COVID-19 a les Illes Balears, l’evolució de la campanya de
vacunació i els efectes de les mesures de Govern sobre el teixit
econòmic de les Illes Balears. DS núm. 65, pàg. 3852-3853,
3866-3867.

RGE núm. 1056/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per informar sobre la valoració del primer
trimestre dels centres escolars. DS núm. 71, pàg. 4282-4283,
4293.

RGE núm. 5041/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per tal d’informar sobre les previsions per al curs
2021-2022. DS núm. 83, pàg. 5025-5027, 5037.

RGE núm. 6988/21, dels membres del Govern de les Illes
Balears competents per tal de donar compliment del primer
punt de la Proposició no de llei RGE núm. 2377/21. DS núm.
93, pàg. 5449-5450, 5452-5453.

RGE núm. 7773/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, per informar sobre el Pla d’inversions
estratègiques de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5604-5605,
5616-5617.

RGE núm. 7792/21, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre l’acord pres a la Comissió Mixta
d’Economia i Hisenda on s’ha fixat el factor d’insularitat. DS
núm. 94, pàg. 5511-5512.

RGE núm. 9668/21, amb debat i votació, de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació
del límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2022.
DS núm. 95, pàg. 5575-5576, 5587-5588.

Proposta de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 3415/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, sobre el servei de transport aeri sanitari. DS núm. 77,
pàg. 4666-4667, 4671.

Recurs d’inconstitucionalitat 
RGE núm. 1113/21, dels grups parlamentaris El Pi Proposta

per les Illes Balears i MÉS per Mallorca i dos diputats del Grup
Parlamentari Mixt (Més per Menorca). DS núm. 68, pàg. 4051-
4053, 4062-4063.

RGE núm. 1813/21, dels grups parlamentaris El Pi Proposta
per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Mixt (Més per
Menorca), Popular i Ciudadanos. DS núm. 70, pàg. 4198-4200,
4210-4211, 5519-5520.

Dictàmens del Consell Consultiu
RGE núm. 11756/21, del Grup Parlamentari Popular,

mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu en
relació amb el Projecte de llei del Decret llei 5/2021. DS núm.
98, pàg. 5802-5803.

Qüestió d’ordre
En relació amb l’ajornament de la compareixença RGE

núm. 6988/21, dels membres del Govern de les Illes Balears
competents per tal de donar compliment del primer punt de la
Proposició no de llei RGE núm. 2377/21, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Mixt. DS núm. 91, pàg. 5285.

COMPANY I BAUZÁ, GABRIEL (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 1235/21, relativa a ajudes econòmiques per als

sectors afectats per les mesures de restricció de l’activitat a
conseqüència de la pandèmia. DS núm. 66, pàg. 3898.

RGE núm. 1424/21, relativa a gestió de la pandèmia. DS
núm. 67, pàg. 3960.

RGE núm. 1635/21, relativa a perspectives pel que fa al
procés de vacunació a les Illes Balears. DS núm. 69, pàg. 4098.

RGE núm. 1811/21, relativa a ajudes a autònoms i PIME
afectats pels tancaments. DS núm. 69, pàg. 4104.

RGE núm. 2059/21, relativa a plataformes reivindicatives
davant la gestió de la crisi ocasionada per la pandèmia. DS
núm. 70, pàg. 4161.

RGE núm. 2310/21, relativa a expropiació d’habitatges. DS
núm. 71, pàg. 4239.
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RGE núm. 2469/21, relativa a política econòmica per salvar
el teixit productiu de les Illes Balears. DS núm. 72, pàg. 4329.

RGE núm. 2684/21, relativa a immunització del 70% de la
població al mes de juny. DS núm. 73, pàg. 4387.

RGE núm. 2898/21, relativa a transparència real en la gestió
dels projectes finançats amb els fons europeus de reactivació.
DS núm. 74, pàg. 4464.

RGE núm. 3807/21, relativa a perspectives per a la
temporada turística d’enguany. DS núm. 75, pàg. 4536.

RGE núm. 3936/21, relativa a transparència real en la gestió
de la pandèmia. DS núm. 76, pàg. 4598.

RGE núm. 4163/21, relativa a actuacions un cop decaigui
l’estat d’alarma. DS núm. 77, pàg. 4647.

RGE núm. 4342/21, relativa a previsions en relació amb la
“desescalada lenta” d’aquesta pandèmia. DS núm. 78, pàg.
4699.

RGE núm. 5012/21, relativa a rebaixa fiscal per ajudar a
incentivar l’economia. DS núm. 81, pàg. 4865.

RGE núm. 5173/21, relativa a polítiques dutes a terme pel
Govern en els dos primers anys de legislatura. DS núm. 82,
pàg. 4919.

Compareixences
RGE núm. 24/21, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre la situació de la pandèmia de
la COVID-19 a les Illes Balears, l’evolució de la campanya de
vacunació i els efectes de les mesures de Govern sobre el teixit
econòmic de les Illes Balears. DS núm. 65, pàg. 3841-3843,
3861-3862.

COSTA I COSTA, ANTONIO (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 3970/21, de mesures extraordinàries i urgents

per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb fons europeus, en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència. DS núm. 104, pàg. 6171, 6176,
6181-6183, 6191.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.
Debat de totalitat, DS núm. 101, pàg. 5986-5989, 5993-5994,
6007-6008. DS núm. 105, pàg. 6206-6207, 6219-6220, 6252-
6254, 6256-6257, 6268.

Proposicions de llei
RGE núm. 6957/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, d’agilitació per incentivar la inversió. DS
núm. 74, pàg. 4493-4495, 4506-4507.

Decrets llei
1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures

excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal 2021, de
l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en matèria de Renda Social Garantida i en altres
sectors de l'activitat administrativa. DS núm. 69, pàg. 4127-
4128.

2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures
excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades

turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de
sort, envit o atzar. DS núm. 75, pàg. 4564-4566.

3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents
per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb els fons europeus en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència. DS núm. 79, pàg. 4771-4773.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
Debat de política general, DS núm. 90, pàg. 5222-5226,

5263-5265.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5333-5335.

Interpel·lacions
RGE núm. 4131/21, relativa a política general en matèria

tributària. DS núm. 80, pàg. 4812-4814, 4815-4816.
RGE núm. 6344/21, relativa a política general del Govern

en relació amb els fons europeus Next Generation Unió
Europea. DS núm. 91, pàg. 5312-5313, 5314-5315.

Mocions
RGE núm. 18034/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a harmonització fiscal i sistema de finançament
autonòmic. DS núm. 66, pàg. 3912-3913, 3919-3920.

RGE núm. 1732/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la gestió i la coordinació dels fons i instruments
financers europeus per a la recuperació econòmica i social de
la nostra comunitat autònoma per part del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 69, pàg. 4111-4112.

RGE núm. 5115/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general en matèria tributària. DS núm. 82, pàg. 4926-
4927, 4933-4934.

RGE núm. 9705/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
inversions de l’Estat a les Illes Balears. DS núm. 96, pàg. 5651-
5652.

RGE núm. 14062/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a creixement poblacional
insostenible de les Illes Balears. DS núm. 104, pàg. 6155-6156.

Preguntes
RGE núm. 1234/21, relativa a suport al Projecte de llei de

reforma de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el
frau fiscal. DS núm. 66, pàg. 3886.

RGE núm. 1423/21, relativa a suport a la modificació de la
Llei antidesnonaments del Reial Decret Llei 37/20. DS núm.
67, pàg. 3952.

RGE núm. 2058/21, relativa a reclamació de la part fiscal
del REB. DS núm. 70, pàg. 4142.

RGE núm. 2309/21, relativa a fons europeus React-Unió
Europea per donar ajudes directes a PIME i a autònoms. DS
núm. 71, pàg. 4226.

RGE núm. 2463/21, relativa a polítiques d’habitatge
aplicades pel Govern durant els darrers anys. DS núm. 72, pàg.
4315.

RGE núm. 2679/21, relativa a reactivació de l’economia de
les Illes Balears. DS núm. 73, pàg. 4374.

RGE núm. 2896/21, relativa a regulacions de preus
d’habitatge. DS núm. 74, pàg. 4449.

RGE núm. 3806/21, relativa a evidència de l’inici del
procés de reactivació econòmica i canvi de tendència. DS núm.
75, pàg. 4524.
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RGE núm. 3935/21, relativa a les restriccions a la circulació
de vehicles diesel l’any 2025. DS núm. 76, pàg. 4584.

RGE núm. 4162/21, relativa a avanços en el REIB des que
el Sr. Sánchez és president del Govern d’Espanya. DS núm. 77,
pàg. 4634.

RGE núm. 4341/21, relativa a actuació del Govern en
relació amb la situació de l’hostaleria. DS núm. 78, pàg. 4688.

RGE núm. 4628/21, relativa a projectes en matèria de
sanejament i depuració d’aigües per ser finançats amb fons
europeus Next Generation Unió Europea. DS núm. 79, pàg.
4745.

RGE núm. 4836/21, relativa a atracament de ferris al port
de Sant Antoni. DS núm. 80, pàg. 4794.

RGE núm. 5171/21, relativa a herències en vida. DS núm.
82, pàg. 4907.

RGE núm. 5435/21, relativa a sentència del Tribunal
Suprem en relació amb les restriccions imposades als ciutadans
de les Illes Balears. DS núm. 83, pàg. 4978.

RGE núm. 5490/21, relativa a situació econòmica a les Illes
Balears. DS núm. 84, pàg. 5064.

RGE núm. 6410/21, relativa a la compareixença de la
presidenta en el Parlament. DS núm. 85, pàg. 5125.

RGE núm. 7641/21, relativa a mesures per estimular
l’economia. DS núm. 91, pàg. 5310.

RGE núm. 7725/21, relativa a compliment del govern del
Sr. Sánchez amb els ciutadans de les Illes Balears. DS núm. 93,
pàg. 5400.

RGE núm. 8102/21, relativa a increment en l’arribada de
persones immigrants a les Illes Balears. DS núm. 94, pàg. 5477.

RGE núm. 9667/21, relativa a acord entre PSOE i Unidas
Podemos per al pressupost general de l’Estat i la Llei
d’habitatge. DS núm. 95, pàg. 5549.

RGE núm. 10816/21, relativa a valoració a dia d’avui de
l’acord sobre el factor d’insularitat. DS núm. 96, pàg. 5644.

RGE núm. 11818/21, relativa a aprovació d’un règim fiscal
propi en benefici dels ciutadans i les empreses de les Illes
Balears. DS núm. 97, pàg. 5716.

RGE núm. 12036/21, relativa a pujada generalitzada de
preus a les Illes Balears. DS núm. 99, pàg. 5852.

RGE núm. 12209/21, relativa a renúncia als convenis de
carreteres amb els consells a canvi del factor d’insularitat. DS
núm. 100, pàg. 5915.

RGE núm. 12398/21, relativa a finalitats a les quals s’ha de
destinar la recaptació de l’ecotaxa. DS núm. 101, pàg. 5959.

RGE núm. 12921/21, relativa a mesures davant la nova
onada de la COVID-19. DS núm. 102, pàg. 6036.

RGE núm. 14024/21, relativa a acceptació de les crítiques
dels ciutadans per part de la presidenta del Govern. DS núm.
103, pàg. 6081.

RGE núm. 14356/21, relativa a informe sobre el càlcul de
la població ajustada al sistema de finançament. DS núm. 104,
pàg. 6148.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2015/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a règim especial de les Illes Balears. DS núm. 78, pàg. 4715-
4716, 4723-4725.

RGE núm. 1068/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a exoneració dels imposts de l’Estat a
autònoms i petites empreses afectades per la crisi de la
COVID-19. DS núm. 71, pàg. 4254-4255.

RGE núm. 1108/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures d’impuls econòmic i alleujament fiscal als
sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la
pandèmia per COVID-19. DS núm. 68, pàg. 4042-4043.

RGE núm. 1185/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a defensa i protecció dels pactes
successoris propis del dret civil de les Illes Balears i
especialment el dret civil d’Eivissa i Formentera. DS núm. 72,
pàg. 4349-4350.

RGE núm. 2377/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aplicació immediata de mesures de compensació dels
desavantatges de la insularitat. DS núm. 72, pàg. 4355-4356.

RGE núm. 7033/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa del règim especial de les Illes Balears davant el
menyspreu del govern del Sr. Sánchez. DS núm. 93, pàg. 5439-
5440, 5447-5448.

RGE núm. 12009/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a taxa de beneficis COVID-19. DS núm.
103, pàg. 6116-6117.

Compareixences
RGE núm. 6445/21, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, per tal de retre comptes de la situació
econòmica i laboral actual. DS núm. 86, pàg. 5135-5136, 5150-
5152.

RGE núm. 7792/21, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre l’acord pres a la Comissió Mixta
d’Economia i Hisenda on s’ha fixat el factor d’insularitat. DS
núm. 94, pàg. 5503-5505, 5516-5517.

RGE núm. 9668/21, amb debat i votació, de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació
del límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2022.
DS núm. 95, pàg. 5567-5568, 5581-5582.

Recurs d’inconstitucionalitat 
RGE núm. 1113/21, dels grups parlamentaris El Pi Proposta

per les Illes Balears i MÉS per Mallorca i dos diputats del Grup
Parlamentari Mixt (Més per Menorca). DS núm. 68, pàg. 4053-
4055, 4063-4064.

RGE núm. 1813/21, dels grups parlamentaris El Pi Proposta
per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Mixt (Més per
Menorca), Popular i Ciudadanos. DS núm. 70, pàg. 4200-4202,
4211-4212.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.
Debat de totalitat, DS núm. 101, pàg. 6000-6004, 6009-6010.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
Debat de política general, DS núm. 90, pàg. 5252-5256,

5275-5276.
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DALMAU I DE MATA, JULI (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6384-6386, 6390.

Decrets llei
7/2021, de 20 de juliol, de modificació del 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. DS núm. 88, pàg. 5189-5191,
5193.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1036/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a gestió del procés de vacunació contra la COVID-19 a les Illes
Balears. DS núm. 66, pàg. 3930.

Compareixences
RGE núm. 138/21, de la consellera de Salut i Consum, per

informar sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-
19 a les Illes Balears i les mesures preses. DS núm. 67, pàg.
3986-3988, 3996-3997.

Proposta de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 1474/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
sobre l’aplicació del protocol de vacunació contra la COVID-
19 a la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 70,
pàg. 4187-4188, 4194-4195.

DURÁN I CLADERA, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 5834/21, d’educació de les Illes Balears. Debat

de totalitat, DS núm. 96, pàg. 5684-5685.
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6274-6276, 6279-6280, 6290-6291, 6351-6352,
6354-6355, 6365-6366.

Projectes de llei
RGE núm. 17688/20, de modificació de la Llei 1/2014, de

21 de febrer, de cans d’assistència. DS núm. 67, pàg. 3967-
3668.

Decrets llei
8/2021, de 30 d’agost, pel qual es modifiquen el Decret Llei

10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010, de 25 de
juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat
econòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmica
de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials
que formen part de la xarxa pública d’atenció a la dependència
de les Illes Balears i per concretar les prestacions econòmiques
del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència. DS
núm. 93, pàg. 5419-5422.

Interpel·lacions
RGE núm. 2004/21, relativa a política general del Govern

de les Illes Balears en relació amb els centres de menors de la
seva responsabilitat. DS núm. 72, pàg. 4331-4333, 4335-4336.

RGE núm. 2744/21, relativa a política general del Govern
en relació amb l’erradicació de la pobresa i la gestió de l’Ingrés
Mínim Vital. DS núm. 75, pàg. 4538-4539, 4541-4542.

RGE núm. 6618/21, relativa a inici del curs escolar 2021-
2022 a les Illes Balears. DS núm. 101, pàg. 5961-5963, 5965-
5966.

Mocions
RGE núm. 2758/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a actuacions en relació amb els menors tutelats o en guarda i
reforma. DS núm. 74, pàg. 4481-4482, 4488-4489.

RGE núm. 4044/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a erradicació de la pobresa i gestió de l’Ingrés Mínim Vital. DS
núm. 77, pàg. 4654-4656, 4662-4663.

RGE núm. 12814/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a religió islàmica en els centres educatius de
Balears. DS núm. 102, pàg. 6043-6044.

RGE núm. 13239/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar 2021-2022 a les Illes Balears.
DS núm. 103, pàg. 6088, 6095-6096.

Preguntes
RGE núm. 1232/21, relativa a mesures per lluitar contra la

pobresa a les Illes Balears. DS núm. 66, pàg. 3883.
RGE núm. 1631/21, relativa a protocols i mesures

adequades per a les residències. DS núm. 68, pàg. 4009.
RGE núm. 1807/21, relativa a retards en les valoracions de

discapacitat. DS núm. 69, pàg. 4083.
RGE núm. 2055/21, relativa a escrit tramès pel Parlament

Europeu, en relació amb els menors de Balears. DS núm. 70,
pàg. 4146.

RGE núm. 2305/21, relativa a ajudes al comerç de Palma.
DS núm. 72, pàg. 4306.

RGE núm. 2682/21, relativa a denúncies de violència
masclista a les Illes Balears. DS núm. 73, pàg. 4376.

RGE núm. 2897/21, relativa a construcció d’habitatges
HPO a Son Busquets. DS núm. 74, pàg. 4451.

RGE núm. 3875/21, relativa a actes delictius de menors
fugats de centres d’internament. DS núm. 75, pàg. 4523.

RGE núm. 4626/21, relativa a pla d’infraestructures socials
a les Illes Balears per als anys 2017-2021. DS núm. 79, pàg.
4741.

RGE núm. 4833/21, relativa a comissió política per
investigar els nous casos d’abusos a menors tutelats. DS núm.
80, pàg. 4790.

RGE núm. 5010/21, relativa a protocol de vacunació aplicat
als pares de nins menors de 16 anys que compten amb un grau
3 de dependència. DS núm. 81, pàg. 4852.

RGE núm. 5169/21, relativa a política en matèria de
família. DS núm. 82, pàg. 4903.

RGE núm. 6406/21, relativa al projecte del tramvia de
Palma. DS núm. 85, pàg. 5115.

RGE núm. 7638/21, relativa a nou cas d’explotació sexual
d’una menor tutelada pel Consell Insular de Mallorca. DS núm.
91, pàg. 5302.

RGE núm. 7639/21, relativa a situació de l’Atenció
Primària. DS núm. 91, pàg. 5305.
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RGE núm. 8101/21, relativa a servei de transport escolar als
IES de les Balears. DS núm. 94, pàg. 5471.

RGE núm. 9664/21, relativa a oferta de places de formació
professional de grau superior. DS núm. 95, pàg. 5541.

RGE núm. 11817/21, relativa a recursos suficients per a
infants amb necessitats educatives especials. DS núm. 97, pàg.
5707.

RGE núm. 11897/21, relativa a garantia de la formació
adequada i adaptada a la demanda dels principals sectors
econòmics. DS núm. 99, pàg. 5828.

RGE núm. 12121/21, relativa a reivindicació davant el
Govern central en relació amb els fets que es produïren
divendres dia 5 de novembre a l’aeroport de Palma. DS núm.
99, pàg. 5841.

RGE núm. 12202/21, relativa a nou CEIP d'Inca. DS núm.
100, pàg. 5903.

RGE núm. 12857/21, relativa a actuació de la Conselleria
d'Educació i la Inspecció Educativa respecte de la denúncia
d'assetjament d'una professora de l'IES Madina Mayurqa. DS
núm. 101, pàg. 5951.

RGE núm. 14013/21, relativa a retard del nou centre
educatiu de Campos. DS núm. 103, pàg. 6072.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2651/20, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les
Illes Balears, Ciudadanos i Popular, relativa a participació de
grups de majors i pensionistes. DS núm. 66, pàg. 3924-3925.

RGE núm. 10005/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
reconeixement de la nacionalitat espanyola als membres del
poble sahrauí nascuts al Sàhara espanyol entre 1959 i 1975. DS
núm. 73, pàg. 4402-4403.

RGE núm. 4867/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla per a les famílies en temps de COVID. DS núm. 84, pàg.
5083-5085, 5092-5094.

RGE núm. 5249/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
lluita contra la violència de gènere. DS núm. 103, pàg. 6109-
6110.

Proposta de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 9497/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, sobre la discriminació a l’atenció sanitària a la tercera
edat durant la crisi de la COVID-19. DS núm. 80, pàg. 4828-
4829, 4834-4835.

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

Projectes de llei
RGE núm. 4768/21, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010,

de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i 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. DS núm. 98, pàg. 5813-5814,
5820.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.
Debat de totalitat, DS núm. 101, pàg. 5997-5999, 6008-6009.
DS núm. 105, pàg. 6237-6239, 6245-6246, 6361-6362, 6369-
6370, 6382-6383, 6389.

Decrets llei
1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures

excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal 2021, de
l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en matèria de Renda Social Garantida i en altres
sectors de l'activitat administrativa. DS núm. 69, pàg. 4124.

2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures
excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de
sort, envit o atzar. DS núm. 75, pàg. 4562-4563.

5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei
16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, i 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. DS núm. 83,
pàg. 5000-5001.

8/2021, de 30 d’agost, pel qual es modifiquen el Decret Llei
10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010, de 25 de
juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat
econòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmica
de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials
que formen part de la xarxa pública d’atenció a la dependència
de les Illes Balears i per concretar les prestacions econòmiques
del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència. DS
núm. 93, pàg. 5425.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears
Debat de política general, DS núm. 90, pàg. 5235-5239,

5268-5269.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5342-5343.

Mocions
RGE núm. 2194/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a funció pública, mesures per fer front a les retallades del
Govern. DS núm. 71, pàg. 4248-4249.

RGE núm. 2758/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en relació amb els menors tutelats o en guarda i
reforma. DS núm. 74, pàg. 4482.

RGE núm. 4926/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a regulació i normativa que afecten els animals que viuen a
l’entorn humà. DS núm. 81, pàg. 4876.

RGE núm. 11800/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb el sector
audiovisual de les Illes Balears. DS núm. 98, pàg. 5786-5787.

RGE núm. 11969/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a polítiques destinades a la població juvenil de les Illes
Balears. DS núm. 99, pàg. 5861-5862.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4700/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a drets dels funcionaris i treballadors de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg. 4883.
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RGE núm. 10005/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
reconeixement de la nacionalitat espanyola als membres del
poble sahrauí nascuts al Sàhara espanyol entre 1959 i 1975. DS
núm. 73, pàg. 4405.

RGE núm. 1035/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a ajudes a l’hostaleria, el turisme i el comerç.
DS núm. 71, pàg. 4264.

RGE núm. 1036/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gestió del procés de vacunació contra la COVID-19 a les Illes
Balears. DS núm. 66, pàg. 3932.

RGE núm. 1187/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de fidelització dels professionals sanitaris a les Illes
Balears. DS núm. 73, pàg. 4397-4398.

RGE núm. 2498/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a compartir la propietat intel·lectual de la
vacuna COVID-19 i garantir-ne l'equitat i l'accés. DS núm. 84,
pàg. 5094-5095, 5101.

RGE núm. 4867/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla per a les famílies en temps de COVID. DS núm. 84, pàg.
5088-5089.

RGE núm. 12009/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a taxa de beneficis COVID-19. DS núm.
103, pàg. 6114-6115, 6121.

Compareixences
RGE núm. 24/21, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre la situació de la pandèmia de
la COVID-19 a les Illes Balears, l’evolució de la campanya de
vacunació i els efectes de les mesures de Govern sobre el teixit
econòmic de les Illes Balears. DS núm. 65, pàg. 3847-3848.

RGE núm. 138/21, de la consellera de Salut i Consum, per
informar sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-
19 a les Illes Balears i les mesures preses. DS núm. 67, pàg.
3981-3982, 3994.

Dictàmens del Consell Consultiu
RGE núm. 11756/21, del Grup Parlamentari Popular,

mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu en
relació amb el Projecte de llei del Decret llei 5/2021. DS núm.
98, pàg. 5797.

FERNÁNDEZ I LOMBARDO, ARES (Grup Parlamentari
Socialista)

Mocions
RGE núm. 2545/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a política del Govern en relació
amb els mitjans de comunicació de les Illes Balears. DS núm.
74, pàg. 4473-4474.

RGE núm. 11800/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb el sector
audiovisual de les Illes Balears. DS núm. 98, pàg. 5783-5784.

RGE núm. 11969/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a polítiques destinades a la població juvenil de les Illes
Balears. DS núm. 99, pàg. 5859-5860.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10005/20, dels grups parlamentaris Socialista,

Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El

Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
reconeixement de la nacionalitat espanyola als membres del
poble sahrauí nascuts al Sàhara espanyol entre 1959 i 1975. DS
núm. 73, pàg. 4403-4404.

RGE núm. 15551/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
contractació juvenil. DS núm. 76, pàg. 4614-4615, 4621-4622.

FERNÁNDEZ I PRIETO, Irantzu (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1187/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de fidelització dels professionals sanitaris a les Illes
Balears. DS núm. 73, pàg. 4396-4397.

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

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6334-6336, 6341-6342, 6468-6470, 6476.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5363-5364.

Mocions
RGE núm. 1922/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

lluita contra el canvi climàtic. DS núm. 70, pàg. 4172-4173.
RGE núm. 2545/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a política del Govern en relació
amb els mitjans de comunicació de les Illes Balears. DS núm.
74, pàg. 4475-4476.

RGE núm. 2976/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria d’emergències. DS
núm. 75, pàg. 4546-4547.

RGE núm. 4044/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a erradicació de la pobresa i gestió de l’Ingrés Mínim Vital. DS
núm. 77, pàg. 4658.

RGE núm. 8810/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
descarbonització de les centrals tèrmiques de les Illes Balears.
DS núm. 95, pàg. 5559-5560.

RGE núm. 11610/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria
d’emergències. DS núm. 97, pàg. 5725-5726.

Proposicions no de llei
RGE núm. 16001/20, dels grups parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a tractat
sobre la Carta de l’Energia. DS núm. 68, pàg. 4034-4035.

RGE núm. 2377/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aplicació immediata de mesures de compensació dels
desavantatges de la insularitat. DS núm. 72, pàg. 4359-4360.

RGE núm. 5824/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per abaixar el preu de la factura elèctrica. DS núm.
103, pàg. 6100-6101.
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Compareixences
RGE núm. 1733/21, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per tal d’informar sobre el desenvolupament de
la transició energètica a les Illes Balears i retre compte del
desenvolupament de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica. DS núm. 73, pàg. 4416-4418,
4431.

Proposta de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 3415/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, sobre el servei de transport aeri sanitari. DS núm. 77,
pàg. 4666.

RGE núm. 1474/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
sobre l’aplicació del protocol de vacunació contra la COVID-
19 a la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 70,
pàg. 4185-4186, 4193-4194.

FERRER I RIPOLL, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 4709/21, per impulsar i agilitar la tramitació

d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 97, pàg. 5744-5746, 5751-5752.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6472-6473, 6477-6478.

Decrets llei
4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitar la tramitació

d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 82, pàg. 4942-4943, 4947-4948.

Mocions
RGE núm. 1922/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

lluita contra el canvi climàtic. DS núm. 70, pàg. 4171-4172.
RGE núm. 5274/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern pel que fa a l’habitatge. DS núm.
83, pàg. 4989-4990.

RGE núm. 12317/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general en matèria d’habitatge. DS núm. 101,
pàg. 5973-5974.

Proposicions no de llei
RGE núm. 16001/20, dels grups parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a tractat
sobre la Carta de l’Energia. DS núm. 68, pàg. 4033-4034.

RGE núm. 17827/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a control de preu de lloguers abusius,
garanties per a les persones arrendatàries i petits propietaris i
propietàries. DS núm. 94, pàg. 5490-5491.

Compareixences
RGE núm. 1733/21, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per tal d’informar sobre el desenvolupament de
la transició energètica a les Illes Balears i retre compte del
desenvolupament de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi

climàtic i transició energètica. DS núm. 73, pàg. 4423-4425,
4433-4434.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 17688/20, de modificació de la Llei 1/2014, de

21 de febrer, de cans d’assistència. DS núm. 67, pàg. 3970.
RGE núm. 4709/21, per impulsar i agilitar la tramitació

d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 97, pàg. 5737-5738, 5748.

RGE núm. 4768/21, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010,
de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i 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. DS núm. 98, pàg. 5814.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6239-6240, 6337, 6362-6363, 6384, 6449.

Decrets llei
15/2020, de 21 de desembre, de modificació del Decret Llei

11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador de les disposicions dictades per pal·liar els efectes
de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 64, pàg.
3827.

4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitar la tramitació
d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 82, pàg. 4941.

8/2021, de 30 d’agost, pel qual es modifiquen el Decret Llei
10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010, de 25 de
juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat
econòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmica
de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials
que formen part de la xarxa pública d’atenció a la dependència
de les Illes Balears i per concretar les prestacions econòmiques
del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència. DS
núm. 93, pàg. 5427.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5367.

Mocions
RGE núm. 1519/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a climatització de les aules dels centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 68, pàg. 4030.

RGE núm. 2375/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política de reactivació en matèria turística. DS núm. 72, pàg.
4343-4344.

RGE núm. 2545/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a política del Govern en relació
amb els mitjans de comunicació de les Illes Balears. DS núm.
74, pàg. 4478-4479.

RGE núm. 2976/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria d’emergències. DS
núm. 75, pàg. 4549-4550.
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RGE núm. 4044/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a erradicació de la pobresa i gestió de l’Ingrés Mínim Vital. DS
núm. 77, pàg. 4660-4661.

RGE núm. 4235/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a responsabilitat sobre l’aplicació de mesures preses en
virtut del compliment de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de
memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears. DS
núm. 78, pàg. 4711-4712.

RGE núm. 5274/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern pel que fa a l’habitatge. DS núm.
83, pàg. 4994.

RGE núm. 11800/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb el sector
audiovisual de les Illes Balears. DS núm. 98, pàg. 5783.

RGE núm. 11969/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a polítiques destinades a la població juvenil de les Illes
Balears. DS núm. 99, pàg. 5865-5866.

RGE núm. 12317/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general en matèria d’habitatge. DS núm. 101,
pàg. 5973.

RGE núm. 14062/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a creixement poblacional
insostenible de les Illes Balears. DS núm. 104, pàg. 6160-6161.

Preguntes
RGE núm. 1614/21, relativa a seguiment del compliment de

les condicions de l’OSP en les rutes aèries entre illes. DS núm.
69, pàg. 4072.

RGE núm. 2297/21, relativa a mesures per millorar la
qualitat de l’aire de Maó. DS núm. 72, pàg. 4302.

RGE núm. 2872/21, relativa a petició de coherència en les
restriccions. DS núm. 74, pàg. 4441.

RGE núm. 3767/21, relativa a vacunació del professorat
dels CEPA i dels docents d'ensenyaments de règim especial.
DS núm. 75, pàg. 4516.

RGE núm. 4152/21, relativa a incidència a les Illes Balears
del rebuig al vaccí contra la COVID-19. DS núm. 77, pàg.
4627.

RGE núm. 4622/21, relativa a retallada de l’horari del
centre de salut de Ferreries. DS núm. 79, pàg. 4737.

RGE núm. 4993/21, relativa a adaptació de la central
tèrmica de Maó a la nova normativa europea de reducció
d’emissions. DS núm. 81, pàg. 4847.

RGE núm. 4926/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a regulació i normativa que afecten els animals que viuen a
l’entorn humà. DS núm. 81, pàg. 4878-4879.

RGE núm. 5249/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
lluita contra la violència de gènere. DS núm. 103, pàg. 6112-
6113.

RGE núm. 5336/21, relativa a gestió de personal per part de
l’empresa adjudicatària dels Serveis Informatius de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. DS núm. 83, pàg.
4964.

RGE núm. 6411/21, relativa a la valoració de la gestió de
l’administració del Govern del rebrot de la COVID-19. DS
núm. 85, pàg. 5120.

RGE núm. 7627/21, relativa a aplicació del decret de la
posidònia a Menorca. DS núm. 91, pàg. 5288.

RGE núm. 7715/21, relativa a suport econòmic als pobles
de Menorca afectats pels aiguats. DS núm. 93, pàg. 5386.

RGE núm. 9646/21, relativa a Pla general de ports de les
Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5534.

RGE núm. 10822/21, relativa a possibilitat d’aixecar
l’obligatorietat de portar la mascareta als patis de les escoles.
DS núm. 96, pàg. 5635.

RGE núm. 12210/21, relativa a aplicació i desplegament de
la Llei d'habitatge de les Illes Balears. DS núm. 101, pàg. 5938.

RGE núm. 12905/21, relativa a atenció presencial a
Ciutadella de l'IBAVI. DS núm. 102, pàg. 6021.

RGE núm. 14025/21, relativa a cas de la pacient que va
haver d’esperar 85 dies per fer-se una prova TAC a l’Hospital
Mateu Orfila. DS núm. 103, pàg. 6066.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2651/20, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les
Illes Balears, Ciudadanos i Popular, relativa a participació de
grups de majors i pensionistes. DS núm. 66, pàg. 3925-3926.

RGE núm. 10005/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
reconeixement de la nacionalitat espanyola als membres del
poble sahrauí nascuts al Sàhara espanyol entre 1959 i 1975. DS
núm. 73, pàg. 4406.

RGE núm. 17827/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a control de preu de lloguers abusius,
garanties per a les persones arrendatàries i petits propietaris i
propietàries. DS núm. 94, pàg. 5489-5490.

RGE núm. 18015/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a protecció de les persones consumidores
enfront de possibles clàusules abusives de la targes revolving.
DS núm. 102, pàg. 6054.

RGE núm. 1035/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a ajudes a l’hostaleria, el turisme i el comerç.
DS núm. 71, pàg. 4265.

RGE núm. 1036/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gestió del procés de vacunació contra la COVID-19 a les Illes
Balears. DS núm. 66, pàg. 3933-3934.

RGE núm. 1068/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a exoneració dels imposts de l’Estat a
autònoms i petites empreses afectades per la crisi de la
COVID-19. DS núm. 71, pàg. 4258.

RGE núm. 2498/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a compartir la propietat intel·lectual de la
vacuna COVID-19 i garantir-ne l'equitat i l'accés. DS núm. 84,
pàg. 5100.

RGE núm. 6925/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a la situació de
les dones i les nines a l’Afganistan. DS núm. 93, pàg. 5436-
5437.

Compareixences
RGE núm. 138/21, de la consellera de Salut i Consum, per

informar sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-
19 a les Illes Balears i les mesures preses. DS núm. 67, pàg.
3985-3986.

RGE núm. 6445/21, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per tal de retre comptes de la situació
econòmica i laboral actual. DS núm. 86, pàg. 5144-5145, 5156.
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Proposta de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 1474/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
sobre l’aplicació del protocol de vacunació contra la COVID-
19 a la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 70,
pàg. 4187.

FUSTER I ZANOGUERA, ANTONIO FRANCISCO
(Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6350-6351.

Interpel·lacions
RGE núm. 7739/21, relativa a política general del Govern

en relació amb el sector audiovisual de les Illes Balears. DS
núm. 96, pàg. 5645-5647, 5648.

Mocions
RGE núm. 2545/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a política del Govern en relació
amb els mitjans de comunicació de les Illes Balears. DS núm.
74, pàg. 4472-4473.

RGE núm. 11800/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb el sector
audiovisual de les Illes Balears. DS núm. 98, pàg. 5782-5783,
5789-5790.

RGE núm. 11969/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a polítiques destinades a la població juvenil de les Illes
Balears. DS núm. 99, pàg. 5862-5863.

Preguntes
RGE núm. 1416/21, relativa a parc fotovoltaic a Son Bonet.

DS núm. 67, pàg. 3941.
RGE núm. 2303/21, relativa a previsió de desescalada arran

de les peticions de SOS Esports. DS núm. 71, pàg. 4223.
RGE núm. 3800/21, relativa a assalt al camp de futbol de

Sant Francesc durant un partit de futbol de la categoria infantil.
DS núm. 75, pàg. 4515.

RGE núm. 5007/21, relativa a vaga dels treballadors dels
serveis informatius d’IB3. DS núm. 81, pàg. 4845.

RGE núm. 5485/21, relativa a situació del sector
audiovisual de les Illes Balears. DS núm. 84, pàg. 5045.

RGE núm. 7633/21, relativa a ampliació de l’aforament dels
estadis de futbol fins al 60%. DS núm. 91, pàg. 5295.

RGE núm. 7850/21, relativa a la situació del torrent de Sant
Llorenç. DS núm. 93, pàg. 5387.

RGE núm. 8094/21, relativa a Centre de Formació Nàutica
de Son Castelló. DS núm. 94, pàg. 5466.

RGE núm. 9661/21, relativa a casos de suposat assetjament
al Centre de Tecnificació de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg.
5539.

RGE núm. 10809/21, relativa a polítiques progressistes que
s’apliquen a l’Ajuntament de Palma. DS núm. 96, pàg. 5627.

RGE núm. 12032/21, relativa a augment de la partida
destinada a la producció de continguts d’IB3 i altres per a l’any
2022. DS núm. 99, pàg. 5836.

RGE núm. 12033/21, relativa a dimissió del director de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears. DS núm. 99, pàg. 5829.

RGE núm. 12395/21, relativa a clima laboral que viuen els
treballadors de la sots-contracta Dalton Audiovisual. DS núm.
101, pàg. 5945.

RGE núm. 12913/21, relativa a nou institut en el centre de
tecnificació esportiva de les Illes Balears. DS núm. 102, pàg.
6025.

RGE núm. 14012/21, relativa a procés de renovació de
l’actual direcció d’IB3. DS núm. 103, pàg. 6069.

RGE núm. 14351/21, relativa a vaga de transportistes a les
Illes Balears. DS núm. 104, pàg. 6139.

GAMUNDÍ I MOLINA, BEATRIU (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 17688/20, de modificació de la Llei 1/2014, de

21 de febrer, de cans d’assistència. DS núm. 67, pàg. 3970-
3971.

Decrets llei
8/2021, de 30 d’agost, pel qual es modifiquen el Decret Llei

10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010, de 25 de
juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat
econòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmica
de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials
que formen part de la xarxa pública d’atenció a la dependència
de les Illes Balears i per concretar les prestacions econòmiques
del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència. DS
núm. 93, pàg. 5427-5429.

Mocions
RGE núm. 2758/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a actuacions en relació amb els menors tutelats o en guarda i
reforma. DS núm. 74, pàg. 4483.

RGE núm. 4044/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a erradicació de la pobresa i gestió de l’Ingrés Mínim Vital. DS
núm. 77, pàg. 4661-4662.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4867/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla per a les famílies en temps de COVID. DS núm. 84, pàg.
5091-5092.

Proposta de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 9497/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, sobre la discriminació a l’atenció sanitària a la tercera
edat durant la crisi de la COVID-19. DS núm. 80, pàg. 4832-
4833, 4835-4836.
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GARCÍA I SASTRE, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 1803/21, relativa a celebració d’esdeveniments

i festivals musicals per a la temporada 2021. DS núm. 69, pàg.
4074.

RGE núm. 2467/21, relativa a mesures extraordinàries per
als sectors culturals. DS núm. 72, pàg. 4308.

RGE núm. 5328/21, relativa a polítiques desenvolupades
pel Govern relatives a les necessitats dels sectors culturals de
les Illes Balears. DS núm. 83, pàg. 4959.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1660/21, dels grups parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
d’impuls per a la ciència a les Illes Balears. DS núm. 81, pàg.
4891-4892.

GÓMEZ I GORDIOLA, JUAN MANUEL (Grup
Parlamentari Ciudadanos)

Projectes de llei
RGE núm. 4768/21, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010,

de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i 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. DS núm. 98, pàg. 5807-5809,
5817-5818.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6356-6358, 6367-6368, 6377-6379, 6387-6388.

Decrets llei
5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei

16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, i 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. DS núm. 83,
pàg. 5011-5012.

7/2021, de 20 de juliol, de modificació del 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. DS núm. 88, pàg. 5195-5197.

8/2021, de 30 d’agost, pel qual es modifiquen el Decret Llei
10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010, de 25 de
juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat
econòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmica
de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials
que formen part de la xarxa pública d’atenció a la dependència
de les Illes Balears i per concretar les prestacions econòmiques
del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència. DS
núm. 93, pàg. 5423-5424.

Mocions
RGE núm. 1519/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a climatització de les aules dels centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 68, pàg. 4027-4028.

RGE núm. 2758/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en relació amb els menors tutelats o en guarda i
reforma. DS núm. 74, pàg. 4485.

RGE núm. 4044/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a erradicació de la pobresa i gestió de l’Ingrés Mínim Vital. DS
núm. 77, pàg. 4657-4658.

Preguntes
RGE núm. 1622/21, relativa a cessament del sots-director

de Cures Assistencials del Servei de Salut de les Illes Balears,
el Sr. Carlos Javier Villafáfila. DS núm. 68, pàg. 4004.

RGE núm. 2061/21, relativa a vacunació COVID-19 de
treballadors considerats essencials majors de 55 anys. DS núm.
70, pàg. 4140.

RGE núm. 2762/21, relativa a gestió de l’ingrés mínim vital
per part del Govern, segons el que ha manifestat el Sr. Vicenç
Vidal, senador autonòmic. DS núm. 73, pàg. 4367.

RGE núm. 3795/21, relativa a sistema on line de sol·licitud
de cita prèvia per al torn de vacunació de la COVID-19 a les
Illes Balears. DS núm. 75, pàg. 4517.

RGE núm 4332/21, relativa a col·lapse a les urgències
hospitalàries del Servei de Salut de les Illes Balears en aquest
moment. DS núm. 78, pàg. 4679.

RGE núm. 4827/21, relativa a atenció al càncer de pròstata
al Servei Públic de Salut de les Illes Balears. DS núm. 80, pàg.
4787.

RGE núm. 5161/21, relativa a soca de la variant índia de la
COVID-19 a les Illes Balears. DS núm. 82, pàg. 4899.

RGE núm. 5495/21, relativa a certificat COVID. DS núm.
84, pàg. 5046.

RGE núm. 6413/21, relativa a l’augment de contagis
COVID-19 entre els treballadors de residències i personal
sanitari. DS núm. 85, pàg. 5110.

RGE núm. 7611/21, relativa a informació publicada a finals
d’agost d’un nou cas d’explotació sexual d’una menor tutelada
per l’IMAS. DS núm. 91, pàg. 5291.

RGE núm. 7714/21, relativa a vacunació contra la COVID-
19 a la població de 30 a 50 anys. DS núm. 93, pàg. 5385.

RGE núm. 8103/21, relativa a realització de proves
serològiques a professionals sanitaris i sociosanitaris per a la
prevenció de contagis de la COVID-19. DS núm. 94, pàg.
5472.

RGE núm. 10803/21, relativa a valoració sobre el retard
denunciat de cribratges preventius del càncer de mama. DS
núm. 96, pàg. 5631.

RGE núm. 11676/21, relativa a especialistes en
reumatologia i al·lergologia. DS núm. 97, pàg. 5701.

RGE núm. 12026/21, relativa a projecte del centre
terapèutic per a menors amb mesures de justícia juvenil. DS
núm. 99, pàg. 5834.

RGE núm. 12190/21, relativa a increment de la demora en
les consultes amb especialistes i les cirurgies no urgents en el
Servei de Salut de les Illes Balears. DS núm. 100, pàg. 5900.

RGE núm. 12900/21, relativa a capacitat de resposta
sanitària enfront d’una possible doble crisi hospitalària dels
casos de grip i COVID-19. DS núm. 102, pàg. 6019.

RGE núm. 14023/21, relativa a elaboració d’un informe de
funció pública sobre places ocupades incomplint la normativa
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i la jurisprudència en la contractació temporal. DS núm. 103,
pàg. 6071.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2651/20, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les
Illes Balears, Ciudadanos i Popular, relativa a participació de
grups de majors i pensionistes. DS núm. 66, pàg. 3923-3924.

RGE núm. 10005/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
reconeixement de la nacionalitat espanyola als membres del
poble sahrauí nascuts al Sàhara espanyol entre 1959 i 1975. DS
núm. 73, pàg. 4404.

RGE núm. 14628/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a inclusió de la clàusula de responsabilitat
constitucional. DS núm. 99, pàg. 5870-5871.

RGE núm. 1036/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gestió del procés de vacunació contra la COVID-19 a les Illes
Balears. DS núm. 66, pàg. 3929.

RGE núm. 1187/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de fidelització dels professionals sanitaris a les Illes
Balears. DS núm. 73, pàg. 4398-4399.

RGE núm. 2498/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a compartir la propietat intel·lectual de la
vacuna COVID-19 i garantir-ne l'equitat i l'accés. DS núm. 84,
pàg. 5097-5098.

Compareixences
RGE núm. 138/21, de la consellera de Salut i Consum, per

informar sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-
19 a les Illes Balears i les mesures preses. DS núm. 67, pàg.
3979-3981, 3992-3994.

RGE núm. 9668/21, amb debat i votació, de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació
del límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2022.
DS núm. 95, pàg. 5570-5571, 5584-5585.

Proposta de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 3415/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, sobre el servei de transport aeri sanitari. DS núm. 77,
pàg. 4672-4673.

RGE núm. 9497/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, sobre la discriminació a l’atenció sanitària a la tercera
edat durant la crisi de la COVID-19. DS núm. 80, pàg. 4836-
4837.

Dictàmens del Consell Consultiu
RGE núm. 11756/21, del Grup Parlamentari Popular,

mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu en
relació amb el Projecte de llei del Decret llei 5/2021. DS núm.
98, pàg. 5792-5794, 5800.

GUASP I BARRERO, PATRICIA (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Projectes de llei
RGE núm. 3970/21, de mesures extraordinàries i urgents

per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb fons europeus, en el marc del Pla de recuperació,

transformació i resiliència. DS núm. 104, pàg. 6171-6172,
6176-6177, 6183-6185, 6191.

RGE núm. 5834/21, d’educació de les Illes Balears. Debat
de totalitat, DS núm. 96, pàg. 5686-5687.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.
Debat de totalitat, DS núm. 101, pàg. 5984-5986, 5992-5993,
6006-6007. DS núm. 105, pàg. 6204-6206, 6218-6219, 6233-
6235, 6243-6244, 6258-6259, 6268-6269, 6282-6283, 6291-
6292.

Decrets llei
3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents

per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb els fons europeus en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència. DS núm. 79, pàg. 4773-4775.

6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de
17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 87, pàg. 5179-5180.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears
Debat de política general, DS núm. 90, pàg. 5230-5235,

5267-5268.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5339-5340, 5360-5361.

Interpel·lacions
RGE núm. 1087/21, relativa a la coordinació i l’estratègia

del Govern per a la presentació de projectes a finançar amb el
Fons de recuperació europeu Next Generation Unió Europea.
DS núm. 67, pàg. 3961-3963, 3964-3965.

RGE núm. 9633/21, relativa a política general del Govern
en matèria de joventut. DS núm. 97, pàg. 5717-5719, 5721.

Mocions
RGE núm. 1732/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a la gestió i la coordinació dels fons i instruments
financers europeus per a la recuperació econòmica i social de
la nostra comunitat autònoma per part del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 69, pàg. 4110-4111, 4118-4120.

RGE núm. 2194/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funció pública, mesures per fer front a les retallades del
Govern. DS núm. 71, pàg. 4246-4247.

RGE núm. 2545/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a política del Govern en relació
amb els mitjans de comunicació de les Illes Balears. DS núm.
74, pàg. 4476-4477.

RGE núm. 5115/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general en matèria tributària. DS núm. 82, pàg. 4931-
4932.

RGE núm. 5575/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
drets lingüístics. DS núm. 91, pàg. 5320-5321.

RGE núm. 5895/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
gestió dels fons europeus Next Generation EU. DS núm. 93,
pàg. 5408-5409.

RGE núm. 11800/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb el sector
audiovisual de les Illes Balears. DS núm. 98, pàg. 5785-5786.

RGE núm. 11969/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a polítiques destinades a la població juvenil de les Illes
Balears. DS núm. 99, pàg. 5858-5859, 5866-5867.
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RGE núm. 12814/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a religió islàmica en els centres educatius de
Balears. DS núm. 102, pàg. 6045-6046.

RGE núm. 13239/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar 2021-2022 a les Illes Balears.
DS núm. 103, pàg. 6092-6093.

Preguntes
RGE núm. 1247/21, relativa a mitjans suficients per garantir

l’eficàcia a la campanya de vacunació massiva per immunitzar
la població de les Illes Balears davant la COVID-19. DS núm.
66, pàg. 3896.

RGE núm. 1420/21, relativa a gestió de la desescalada
davant les restriccions imposades pel Govern. DS núm. 67, pàg.
3959.

RGE núm. 1625/21, relativa a sostenibilitat econòmica del
sector turístic a les Illes Balears davant la pandèmia de la
COVID-19. DS núm. 69, pàg. 4096.

RGE núm. 1800/21, relativa a ajudes específiques per a
Balears després de les reunions mantingudes amb diversos
membres del Govern central. DS núm. 69, pàg. 4102.

RGE núm. 2064/21, relativa a requeriment del Parlament
Europeu al Govern sobre els abusos sexuals a menors tutelats
per l’administració. DS núm. 70, pàg. 4159.

RGE núm. 2293/21, relativa a creixement de la desocupació
a Balears. DS núm. 71, pàg. 4238.

RGE núm. 2558/21, relativa a gestió d’ajudes directes per
als sectors afectats per la crisi. DS núm. 72, pàg. 4328.

RGE núm. 2685/21, relativa a reactivació turística. DS núm.
73, pàg. 4386.

RGE núm. 2888/21, relativa a mesures urgents adoptades
pel Govern per a l’accés immediat a les ajudes directes als
autònoms, empreses i PIME. DS núm. 74, pàg. 4463.

RGE núm. 3798/21, relativa a alternatives del Govern per
a la desescalada davant la finalització de l’estat d’alarma. DS
núm. 75, pàg. 4535.

RGE núm. 4065/21, relativa a flexibilització de les
restriccions a l’hostaleria. DS núm. 76, pàg. 4596.

RGE núm. 4155/21, relativa a transparència per a l’adopció
de les mesures restrictives per la COVID-19. DS núm. 77, pàg.
4646.

RGE núm. 4344/21, relativa a transparència per a l’adopció
de les mesures restrictives per la COVID-19. DS núm. 78, pàg.
4698.

RGE núm. 4625/21, relativa a pla de desescalada. DS núm.
80, pàg. 4809.

RGE núm. 4829/21, relativa al viatge a Berlín. DS núm. 80,
pàg. 4801.

RGE núm. 5013/21, relativa als autònoms i al sistema de
cotitzacions anunciat pel Govern d'Espanya. DS núm. 81, pàg.
4864.

RGE núm. 5254/21, relativa a repartiment dels 855 milions
d’euros en benefici de les empreses. DS núm. 82, pàg. 4918.

RGE núm. 5431/21, relativa pla B del Govern per a la
reactivació turística davant la decisió del Regne Unit de deixar
les Illes Balears fora de la llista verda. DS núm. 83, pàg. 4981.

RGE núm. 5481/21, relativa a consensos per a l’aprovació
de la Llei d’educació de les Illes Balears. DS núm. 84, pàg.
5068.

RGE núm. 6414/21, relativa a les accions del Govern en
relació amb els augments dels contagis COVID-19. DS núm.
85, pàg. 5124.

RGE núm. 7626/21, relativa a pressuposts per a l’exercici
2022. DS núm. 91, pàg. 5309.

RGE núm. 7728/21, relativa a valoració de la Comissió
Mixta celebrada dia 23 de setembre. DS núm. 93, pàg. 5399.

RGE núm. 8092/21, relativa a solucions del Govern als
problemes dels joves a les Illes Balears. DS núm. 94, pàg.
5476.

RGE núm. 9658/21, relativa a actualització del complement
de residència per als empleats públics destinats a Balears en el
pressupost general de l’Estat per a l’any 2022, insularitat digna.
DS núm. 95, pàg. 5548.

RGE núm. 10817/21, relativa a valoració del tracte cap a
Balears dels pressuposts generals de l’Estat per al 2022. DS
núm. 96, pàg. 5642.

RGE núm. 11819/21, relativa a actuacions del Govern
davant una possible sisena onada de la COVID-19 a les Illes
Balears. DS núm. 97, pàg. 5715.

RGE núm. 11901/21, relativa a impuls a l’emprenedoria a
les Illes Balears. DS núm. 99, pàg. 5848.

RGE núm 12037/21, relativa a oficina anticorrupció eficaç
i independent a les Illes Balears. DS núm. 99, pàg. 5850.

RGE núm. 12198/21, relativa a pressuposts 2022 i reducció
de la sobredimensió de l’organigrama d’alts càrrecs i personal
eventual del Govern. DS núm. 100, pàg. 5914.

RGE núm. 12400/21, relativa a vet a l’esmena als
pressuposts generals de l’Estat 2022 a l’actualització del
complement de residència per a empleats públics. DS núm.
101, pàg. 5958.

RGE núm. 12931/21, relativa a recent sentència del
Tribunal Suprem i el model lingüístic proposat al Projecte de
llei d’educació a les Illes Balears. DS núm. 102, pàg. 6035.

RGE núm. 14027/21, relativa a escalada de preus i inflació
que colpeja l'economia de les famílies de les Illes Balears i la
seva no-consideració en els pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2022. DS núm. 103, pàg.
6079.

RGE núm. 14344/21, relativa a valoració de la proposta de
reforma del sistema de finançament autonòmic. DS núm. 104,
pàg. 6147.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4700/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a drets dels funcionaris i treballadors de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg. 4882.

RGE núm. 14117/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retallada de personal de suport a nins amb necessitats
especials NEE i NESE a l’inici del curs 2020-2021. DS núm.
76, pàg. 4607-4608.

RGE núm. 18004/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les
Illes Balears, Mixt, Ciudadanos i Popular, relativa a taxa de
reposició de policies locals. DS núm. 78, pàg. 4728-4729.

RGE núm. 1108/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures d’impuls econòmic i alleujament fiscal als
sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la
pandèmia per COVID-19. DS núm. 68, pàg. 4040-4041, 4046-
4048.

RGE núm. 2377/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aplicació immediata de mesures de compensació dels
desavantatges de la insularitat. DS núm. 72, pàg. 4358-4359.
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RGE núm. 5249/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
lluita contra la violència de gènere. DS núm. 103, pàg. 6110.

RGE núm. 6925/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a la situació de
les dones i les nines a l’Afganistan. DS núm. 93, pàg. 5434-
5435.

Compareixences
RGE núm. 24/21, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre la situació de la pandèmia de
la COVID-19 a les Illes Balears, l’evolució de la campanya de
vacunació i els efectes de les mesures de Govern sobre el teixit
econòmic de les Illes Balears. DS núm. 65, pàg. 3845-3847,
3863-3864.

RGE núm. 1056/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per informar sobre la valoració del primer
trimestre dels centres escolars. DS núm. 71, pàg. 4276-4278,
4290-4291.

RGE núm. 5041/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per tal d’informar sobre les previsions per al curs
2021-2022. DS núm. 83, pàg. 5020-5021, 5034-5035.

RGE núm. 7773/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, per informar sobre el Pla d’inversions
estratègiques de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5598-5599,
5613-5614.

Proposta de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 1474/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
sobre l’aplicació del protocol de vacunació contra la COVID-
19 a la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 70,
pàg. 4178-4180, 4189-4190.

Recurs d’inconstitucionalitat 
RGE núm. 1113/21, dels grups parlamentaris El Pi Proposta

per les Illes Balears i MÉS per Mallorca i dos diputats del Grup
Parlamentari Mixt (Més per Menorca). DS núm. 68, pàg. 4055-
4056, 4064-4065.

RGE núm. 1813/21, dels grups parlamentaris El Pi Proposta
per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Mixt (Més per
Menorca), Popular i Ciudadanos. DS núm. 70, pàg. 4202-4203,
4213.

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

Projectes de llei
RGE núm. 4709/21, per impulsar i agilitar la tramitació

d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 97, pàg. 5742-5744, 5750-5751.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6332-6334, 6340-6341, 6467-6468, 6475-6476.

Decrets llei
4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitar la tramitació

d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 82, pàg. 4938-4940, 4946-4947.

Proposicions de llei
RGE núm. 6957/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, d’agilitació per incentivar la inversió. DS
núm. 74, pàg. 4497-4499, 4508.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5336-5337.

Mocions
RGE núm. 4235/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a responsabilitat sobre l’aplicació de mesures preses en
virtut del compliment de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de
memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears. DS
núm. 78, pàg. 4709-4710.

RGE núm. 4484/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a moratòria de creuers. DS núm. 79, pàg. 4756-4757.

RGE núm. 5274/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern pel que fa a l’habitatge. DS núm.
83, pàg. 4990-4991.

RGE núm. 8810/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
descarbonització de les centrals tèrmiques de les Illes Balears.
DS núm. 95, pàg. 5558-5559.

RGE núm. 12317/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general en matèria d’habitatge. DS núm. 101,
pàg. 5969-5970.

RGE núm. 14062/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a creixement poblacional
insostenible de les Illes Balears. DS núm. 104, pàg. 6156-6157.

Proposicions no de llei
RGE núm. 16001/20, dels grups parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a tractat
sobre la Carta de l’Energia. DS núm. 68, pàg. 4032-4033,
4038-4040.

RGE núm. 17827/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a control de preu de lloguers abusius,
garanties per a les persones arrendatàries i petits propietaris i
propietàries. DS núm. 94, pàg. 5484-5485, 5491-5492.

RGE núm. 6925/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a la situació de
les dones i les nines a l’Afganistan. DS núm. 93, pàg. 5433-
5434.

RGE núm. 9511/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia. DS
núm. 99, pàg. 5884-5885.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 4768/21, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010,

de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i 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. DS núm. 98, pàg. 5810-5812,
5819.
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RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6227-6229, 6231-6232, 6242-6243.

Decrets llei
15/2020, de 21 de desembre, de modificació del Decret Llei

11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador de les disposicions dictades per pal·liar els efectes
de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 64, pàg.
3829-3830.

5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei
16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, i 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. DS núm. 83,
pàg. 5003-5005, 5010.

7/2021, de 20 de juliol, de modificació del 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. DS núm. 88, pàg. 5194-5195.

Interpel·lacions
RGE núm. 15873/20, relativa a política general del Govern

en relació amb les retallades als treballadors de l’administració
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm.
69, pàg. 4105-4107, 4108-4109.

Mocions
RGE núm. 2194/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a funció pública, mesures per fer front a les retallades del
Govern. DS núm. 71, pàg. 4245-4246, 4252-4253.

RGE núm. 4235/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a responsabilitat sobre l’aplicació de mesures preses en
virtut del compliment de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de
memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears. DS
núm. 78, pàg. 4707-4708.

Preguntes
RGE núm. 1630/21, relativa a protesta contra l’abús de la

temporalitat en el sector públic. DS núm. 69, pàg. 4073.
RGE núm. 2306/21, relativa a actes de reconeixement i

memòria per recordar qui fou batlle d’Es Castell, el Sr.
Francesc Gimier Sintes. DS núm. 72, pàg. 4304.

RGE núm. 2465/21, relativa a política de diversificació
econòmica del Govern. DS núm. 72, pàg. 4310.

RGE núm. 2893/21, relativa a relació entre els marins
Churruca, Cervera i Gravina. DS núm. 74, pàg. 4444.

RGE núm. 4008/21, relativa a estat actual de la negociació
del Govern amb el Govern central sobre la indemnització per
residència, derivada de pregunta d’iniciativa ciutadana. DS
núm. 77, pàg. 4625.

RGE núm. 4632/21, relativa a reducció en alts càrrecs i
polítics com a conseqüència de la remodelació del Govern. DS
núm. 79, pàg. 4739.

RGE núm. 5167/21, relativa a resolució de les infraccions
regulades al Decret llei 11/2020, de 10 de juliol. DS núm. 82,
pàg. 4900.

RGE núm. 5329/21, relativa a mesures de reforç per al cas
d’un increment de l’arribada de pasteres durant aquest estiu.
DS núm. 83, pàg. 4963.

RGE núm. 6408/21, relativa a protocol sobre l’arribada de
pasteres a les Illes Balears. DS núm. 85, pàg. 5117.

RGE núm. 9665/21, relativa a compliment dels acords del
Parlament en relació amb l’abús de la temporalitat a
l’administració pública. DS núm. 95, pàg. 5528.

RGE núm. 11941/21, relativa a confirmació per part del
Tribunal Suprem de l’anul·lació del Decret sobre el
coneixement del català. DS núm. 98, pàg. 5760.

RGE núm. 13969/21, relativa a mínim del 25% de
l'ensenyament en castellà. DS núm. 102, pàg. 6017.

RGE núm. 14016/21, relativa a compensació digna de la
insularitat per als funcionaris de l’Estat a les Illes Balears. DS
núm. 103, pàg. 6061.

RGE núm. 14352/21, relativa a increment del concursos
empresarials. DS núm. 104, pàg. 6129.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4700/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a drets dels funcionaris i treballadors de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg. 4880-4881, 4885-4886.

Dictàmens del Consell Consultiu
RGE núm. 11756/21, del Grup Parlamentari Popular,

mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu en
relació amb el Projecte de llei del Decret llei 5/2021. DS núm.
98, pàg. 5790-5792, 5799-5800.

LÓPEZ I SORIA, ALEJANDRO (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6406-6408, 6415-6416, 6426-6428, 6432.

Decrets llei
2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures

excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de
sort, envit o atzar. DS núm. 75, pàg. 4561-4562.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears
Debat de política general, DS núm. 90, pàg. 5226-5230,

5265-5267.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5359-5360.

Mocions
RGE núm. 17687/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a mesures per a la reactivació del sector del
comerç. DS núm. 66, pàg. 3907-3908.

RGE núm. 1732/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la gestió i la coordinació dels fons i instruments
financers europeus per a la recuperació econòmica i social de
la nostra comunitat autònoma per part del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 69, pàg. 4113-4114.

RGE núm. 1922/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
lluita contra el canvi climàtic. DS núm. 70, pàg. 4170-4171.

RGE núm. 4714/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
producte autòcton de les Illes Balears. DS núm. 80, pàg. 4820-
4821.
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RGE núm. 4926/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a regulació i normativa que afecten els animals que viuen a
l’entorn humà. DS núm. 81, pàg. 4873-4874.

RGE núm. 5418/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb
la pesca d’arrossegament. DS núm. 84, pàg. 5077-5078.

RGE núm. 12112/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria d’agricultura
i ramaderia a les Illes Balears. DS núm. 100, pàg. 5923-5924.

Proposicions no de llei
RGE núm. 15976/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a segona oportunitat per a autònoms i PIME. DS núm.
96, pàg. 5660-5661.

RGE núm. 2377/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aplicació immediata de mesures de compensació dels
desavantatges de la insularitat. DS núm. 72, pàg. 4357-4358.

RGE núm. 5824/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per abaixar el preu de la factura elèctrica. DS núm.
103, pàg. 6098-6099.

RGE núm. 7033/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa del règim especial de les Illes Balears davant el
menyspreu del govern del Sr. Sánchez. DS núm. 93, pàg. 5442-
5443.

RGE núm. 8081/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a IVA i targetes de crèdit per a apostes i jocs
d’atzar. DS núm. 94, pàg. 5495-5496.

Compareixences
RGE núm. 1733/21, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per tal d’informar sobre el desenvolupament de
la transició energètica a les Illes Balears i retre compte del
desenvolupament de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica. DS núm. 73, pàg. 4414-4415,
4429-4430.

RGE núm. 9668/21, amb debat i votació, de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació
del límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2022.
DS núm. 95, pàg. 5568-5570, 5582-5583.

MARÍ I MARÍ, MARÍA TANIA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 1349/21, relativa a compliment dels criteris i

protocols de vacunació contra la COVID. DS núm. 66, pàg.
3882.

RGE núm. 1417/21, relativa a equiparació de la
indemnització per residència dels sanitaris de les Illes Balears
amb la de Canàries. DS núm. 67, pàg. 3946.

RGE núm. 1633/21, relativa a retallada dels salaris dels
sanitaris. DS núm. 68, pàg. 4014.

RGE núm. 1808/21, relativa a atenció als pacients. DS núm.
69, pàg. 4086.

RGE núm. 2056/21, relativa a evolució de la campanya de
vacunació contra la COVID a les Illes Balears. DS núm. 70,
pàg. 4151.

RGE núm. 2307/21, relativa a paga extraordinària COVID
al personal sanitari de les Illes Balears. DS núm. 71, pàg. 4231.

RGE núm. 2468/21, relativa a percentatge de vacunació. DS
núm. 72, pàg. 4319.

RGE núm. 2683/21, relativa a recuperació total de
l’Atenció Primària presencial. DS núm. 73, pàg. 4381.

RGE núm. 2895/21, relativa a programa de cribratge de
càncer de còlon a les Illes Balears. DS núm. 74, pàg. 4455.

RGE núm. 3803/21, relativa a mesures restrictives un cop
finalitzi l’estat d’alarma. DS núm. 75, pàg. 4530.

RGE núm. 3934/21, relativa a repartiment de vacunes fet
pel Govern de l’Estat. DS núm. 76, pàg. 4591.

RGE núm. 4160/21, relativa a reducció de les llistes
d’espera. DS núm. 77, pàg. 4639.

RGE núm. 4338/21, relativa a servei d’urgències. DS núm.
78, pàg. 4680.

RGE núm. 4631/21, relativa a informes i actes del Comitè
autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses. DS núm. 79,
pàg. 4747.

RGE núm. 4834/21, relativa a millora del servei de
psicòlegs en el Servei de Salut de les Illes Balears. DS núm. 80,
pàg. 4798.

RGE núm. 5168/21, relativa a servei de salut a totes les
illes. DS núm. 82, pàg. 4910.

RGE núm. 5331/21, relativa a reducció de l’impacte de les
obres a l’aeroport d’Eivissa. DS núm. 83, pàg. 4972.

RGE núm. 5488/21, relativa a incompliment per part del
Servei de Salut dels acords de contractació amb els
treballadors. DS núm. 84, pàg. 5055.

RGE núm. 6404/21, relativa a la política de desescalada.
DS núm. 85, pàg. 5112.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1036/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a gestió del procés de vacunació contra la COVID-19 a les Illes
Balears. DS núm. 66, pàg. 3927, 3934-3935.

RGE núm. 1187/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de fidelització dels professionals sanitaris a les Illes
Balears. DS núm. 73, pàg. 4394-4395-4401.

RGE núm. 2498/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a compartir la propietat intel·lectual de la
vacuna COVID-19 i garantir-ne l'equitat i l'accés. DS núm. 84,
pàg. 5097.

Compareixences
RGE núm. 138/21, de la consellera de Salut i Consum, per

informar sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-
19 a les Illes Balears i les mesures preses. DS núm. 67, pàg.
3976-3977, 3991-3992.

Proposta de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 3415/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, sobre el servei de transport aeri sanitari. DS núm. 77,
pàg. 4665, 4670.

RGE núm. 1474/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
sobre l’aplicació del protocol de vacunació contra la COVID-
19 a la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 70,
pàg. 4181-4182, 4190-4191.
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MARÍ I RENNESSON, VIRGINIA (Grup Parlamentari
Popular)

Interpel·lacions
RGE núm. 7686/19, relativa a política general del Govern

pel que fa a la regulació i la normativa que afecta els animals
que viuen a l’entorn humà. DS núm. 79, pàg. 4750-4751, 4753-
4754.

RGE núm. 4772/21, relativa a política general del Govern
en relació amb la pesca d’arrossegament a les Illes Balears. DS
núm. 82, pàg. 4920-4922, 4924-4925.

RGE núm. 11970/21, relativa a política general del Govern
en matèria d’habitatge i, especialment, en relació amb els
apartaments Don Pepe d’Eivissa. DS núm. 103, pàg. 6082-
6084, 6085-6086.

Mocions
RGE núm. 4926/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a regulació i normativa que afecten els animals que viuen a
l’entorn humà. DS núm. 81, pàg. 4872-4873, 4879-4880.

RGE núm. 5418/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb
la pesca d’arrossegament. DS núm. 84, pàg. 5075-5076, 5082-
5083.

RGE núm. 8810/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
descarbonització de les centrals tèrmiques de les Illes Balears.
DS núm. 95, pàg. 5557-5558.

Preguntes
RGE núm. 1227/21, relativa a obres del nou centre de

formació nàutica. DS núm. 66, pàg. 3876.
RGE núm. 1627/21, relativa a actuacions per a l’eradicació

de la processionària del pi a les illes d’Eivissa i Formentera. DS
núm. 68, pàg. 4007.

RGE núm. 1804/21, relativa a recuperació del trànsit
comercial al port de Sant Antoni Abat. DS núm. 69, pàg. 4080.

RGE núm. 2051/21, relativa a mesures adoptades davant
l’aparició de bales de palla. DS núm. 71, pàg. 4221.

RGE núm. 2466/21, relativa a projectes ITS en matèria de
medi ambient. DS núm. 72, pàg. 4321.

RGE núm. 2677/21, relativa a participació ciutadana al
projecte de pla de gestió Natura 2000 de la costa de Llevant de
Mallorca. DS núm. 73, pàg. 4372.

RGE núm. 3799/21, relativa a nova regulació d’horaris de
les barques d’arts menors de Mallorca. DS núm. 75, pàg. 4520.

RGE núm. 3929/21, relativa a canvis a les reserves marines.
DS núm. 76, pàg. 4581.

RGE núm. 4281/21, relativa a declaracions del sector
professional de pesca d'arrossegament de les Illes Balears. DS
núm. 77, pàg. 4632.

RGE núm. 4334/21, relativa a actuacions a Eivissa del Pla
Boscà. DS núm. 78, pàg. 4685.

RGE núm. 4629/21, relativa a sancions d’Europa per
incompliment de la depuració d’aigües. DS núm. 79, pàg. 4742.

RGE núm. 4830/21, relativa a conclusions i aportacions per
al sector pesquer com a conseqüència de la reunió amb el
ministeri el passat mes d’abril. DS núm. 80, pàg. 4792.

RGE núm. 5004/21, relativa a Pla de gestió dels recursos
pesquers de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg. 4854.

RGE núm. 5486/21, relativa a situació dels apartaments
Don Pepe a l’illa d’Eivissa. DS núm. 84, pàg. 5051.

RGE núm. 7637/21, relativa a rehabilitació dels edificis
Don Pepe a Eivissa. DS núm. 91, pàg. 5301.

RGE núm. 7723/21, relativa a restriccions al sector de la
pesca d’arrossegament. DS núm. 93, pàg. 5392.

RGE núm. 8100/21, relativa a declaracions de la FAO en
relació amb el director general de Pesca. DS núm. 94, pàg.
5470.

RGE núm. 10810/21, relativa a material apte per a la
indústria del sector de begudes. DS núm. 96, pàg. 5632.

RGE núm. 11680/21, relativa a informe que han entregat els
veïns dels apartaments Don Pepe. DS núm. 97, pàg. 5706.

RGE núm. 11892/21, relativa a criteris per a la selecció dels
cuiners que havien d’assistir amb el Govern balear a la cita del
34 Salón Gourmets de Madrid. DS núm. 98, pàg. 5770.

RGE núm. 12027/21, relativa a situació actual de les
barques d’arrossegament de les Illes Balears. DS núm. 99, pàg.
5837.

RGE núm. 12203/21, relativa a abocaments d'aigües fecals
a Eivissa. DS núm. 100, pàg. 5904.

RGE núm. 12392/21, relativa a autoritzacions d'ocupació
temporal del port de Palma a les empreses del sector de
reparació d'embarcacions. DS núm. 101, pàg. 5949.

RGE núm. 12918/21, relativa a modificació de la normativa
reguladora del Pla de gestió dels recursos pesquers demersals
a la mar Mediterrània. DS núm. 102, pàg. 6029.

MARÍ I TUR, JORDI (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 3970/21, de mesures extraordinàries i urgents

per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb fons europeus, en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència. DS núm. 104, pàg. 6166-6167,
6173-6174, 6185-6186, 6191-6193.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6266-6267, 6272.

Decrets llei
3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents

per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb els fons europeus en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència. DS núm. 79, pàg. 4769-4771.

Mocions
RGE núm. 1732/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a la gestió i la coordinació dels fons i instruments
financers europeus per a la recuperació econòmica i social de
la nostra comunitat autònoma per part del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 69, pàg. 4112-4113.

RGE núm. 5418/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb
la pesca d’arrossegament. DS núm. 84, pàg. 5078-5079.

RGE núm. 5895/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
gestió dels fons europeus Next Generation EU. DS núm. 93,
pàg. 5410-5411.

RGE núm. 9705/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
inversions de l’Estat a les Illes Balears. DS núm. 96, pàg. 5656-
5657.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-079.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-082.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-082.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-103.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-081.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-084.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-095.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-066.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-068.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-068.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-069.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-071.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-072.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-073.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-075.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-076.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-078.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-079.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-080.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-081.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-084.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-091.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-093.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-094.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-096.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-097.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-098.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-099.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-100.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-101.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-102.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-104.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-105-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-105-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-079.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-069.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-084.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-093.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-096.pdf#page=29


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2021 53

RGE núm. 14062/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a creixement poblacional
insostenible de les Illes Balears. DS núm. 104, pàg. 6161-6162.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8081/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a IVA i targetes de crèdit per a apostes i jocs
d’atzar. DS núm. 94, pàg. 5499-5500.

RGE núm. 12009/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a taxa de beneficis COVID-19. DS núm.
103, pàg. 6115-6116.

Compareixences
RGE núm. 7773/21, del conseller de Fons Europeus,

Universitat i Cultura, per informar sobre el Pla d’inversions
estratègiques de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5606-5608,
5617-5618.

RGE núm. 9668/21, amb debat i votació, de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació
del límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2022.
DS núm. 95, pàg. 5577-5579, 5588-5589.

MARTÍN I PERDIZ, ANTÒNIA (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.
Debat de totalitat, DS núm. 101, pàg. 5995-5997, 6008. DS
núm. 105, pàg. 6311-6312, 6318-6319, 6380-6381, 6388,
6447-6448, 6454-6455.

Decrets llei
1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures

excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal 2021, de
l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en matèria de Renda Social Garantida i en altres
sectors de l'activitat administrativa. DS núm. 69, pàg. 4123-
4124.

Mocions
RGE núm. 18034/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a harmonització fiscal i sistema de finançament
autonòmic. DS núm. 66, pàg. 3916-3917.

RGE núm. 2375/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política de reactivació en matèria turística. DS núm. 72, pàg.
4340-4341.

RGE núm. 3727/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a política sobre l’activitat turística. DS núm.
75, pàg. 4554.

Proposicions no de llei
RGE núm. 15551/20, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
contractació juvenil. DS núm. 76, pàg. 4615-4616.

RGE núm. 18015/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a protecció de les persones consumidores
enfront de possibles clàusules abusives de la targes revolving.
DS núm. 102, pàg. 6050-6051, 6055.

RGE núm. 1035/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a ajudes a l’hostaleria, el turisme i el comerç.
DS núm. 71, pàg. 4262-4263.

RGE núm. 1036/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gestió del procés de vacunació contra la COVID-19 a les Illes
Balears. DS núm. 66, pàg. 3931.

RGE núm. 1068/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a exoneració dels imposts de l’Estat a
autònoms i petites empreses afectades per la crisi de la
COVID-19. DS núm. 71, pàg. 4255.

RGE núm. 1108/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures d’impuls econòmic i alleujament fiscal als
sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la
pandèmia per COVID-19. DS núm. 68, pàg. 4043-4044.

RGE núm. 1187/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de fidelització dels professionals sanitaris a les Illes
Balears. DS núm. 73, pàg. 4397.

RGE núm. 12009/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a taxa de beneficis COVID-19. DS núm.
103, pàg. 6117.

Compareixences
RGE núm. 138/21, de la consellera de Salut i Consum, per

informar sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-
19 a les Illes Balears i les mesures preses. DS núm. 67, pàg.
3977-3979, 3992.

RGE núm. 6445/21, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per tal de retre comptes de la situació
econòmica i laboral actual. DS núm. 86, pàg. 5136-5138, 5152.

Proposta de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 3415/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, sobre el servei de transport aeri sanitari. DS núm. 77,
pàg. 4666, 4670.

RGE núm. 1474/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
sobre l’aplicació del protocol de vacunació contra la COVID-
19 a la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 70,
pàg. 4184-4185, 4192-4193.

Recurs d’inconstitucionalitat 
RGE núm. 1113/21, dels grups parlamentaris El Pi Proposta

per les Illes Balears i MÉS per Mallorca i dos diputats del Grup
Parlamentari Mixt (Més per Menorca). DS núm. 68, pàg. 4056-
4057, 4065.

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

Projectes de llei
RGE núm. 4709/21, per impulsar i agilitar la tramitació

d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 97, pàg. 5744, 5751.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6286-6287, 6293, 6408-6409, 6416, 6428-
6429, 6432-6433, 6448-6449, 6455.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-104.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-094.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-103.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-103.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-095.pdf#page=67
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-095.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-101.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-105-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-105-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-069.pdf#page=52
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-066.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-072.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-075.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-075.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-076.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-102.pdf#page=38
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-071.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-066.pdf#page=55
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-071.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-068.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-073.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-103.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-103.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-067.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-086.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-070.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-068.pdf#page=48
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-097.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-097.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-105-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-105-01.pdf#page=2


54 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2021

Decrets llei
4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitar la tramitació

d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 82, pàg. 4940.

6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de
17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 87, pàg. 5167-5168, 5176.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5362-5363.

Mocions
RGE núm. 1519/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a climatització de les aules dels centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 68, pàg. 4027.

RGE núm. 2375/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política de reactivació en matèria turística. DS núm. 72, pàg.
4341.

RGE núm. 4235/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a responsabilitat sobre l’aplicació de mesures preses en
virtut del compliment de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de
memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears. DS
núm. 78, pàg. 4710-4711.

RGE núm. 4484/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a moratòria de creuers. DS núm. 79, pàg. 4758.

RGE núm. 4714/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
producte autòcton de les Illes Balears. DS núm. 80, pàg. 4819-
4820.

RGE núm. 5274/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern pel que fa a l’habitatge. DS núm.
83, pàg. 4991-4992.

RGE núm. 5418/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb
la pesca d’arrossegament. DS núm. 84, pàg. 5079.

RGE núm. 5575/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
drets lingüístics. DS núm. 91, pàg. 5321-5322.

RGE núm. 12112/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria d’agricultura
i ramaderia a les Illes Balears. DS núm. 100, pàg. 5925-5926.

RGE núm. 12317/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general en matèria d’habitatge. DS núm. 101,
pàg. 5970-5971.

RGE núm. 13239/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar 2021-2022 a les Illes Balears.
DS núm. 103, pàg. 6092.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2651/20, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les
Illes Balears, Ciudadanos i Popular, relativa a participació de
grups de majors i pensionistes. DS núm. 66, pàg. 3922.

RGE núm. 14117/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retallada de personal de suport a nins amb necessitats
especials NEE i NESE a l’inici del curs 2020-2021. DS núm.
76, pàg. 4608.

RGE núm. 15551/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
contractació juvenil. DS núm. 76, pàg. 4616.

RGE núm. 15976/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a segona oportunitat per a autònoms i PIME. DS núm.
96, pàg. 5661-5662.

RGE núm. 17827/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a control de preu de lloguers abusius,
garanties per a les persones arrendatàries i petits propietaris i
propietàries. DS núm. 94, pàg. 5487.

RGE núm. 18004/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les
Illes Balears, Mixt, Ciudadanos i Popular, relativa a taxa de
reposició de policies locals. DS núm. 78, pàg. 4727.

RGE núm. 1068/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a exoneració dels imposts de l’Estat a
autònoms i petites empreses afectades per la crisi de la
COVID-19. DS núm. 71, pàg. 4253-4254, 4260.

RGE núm. 1108/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures d’impuls econòmic i alleujament fiscal als
sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la
pandèmia per COVID-19. DS núm. 68, pàg. 4042.

Compareixences
RGE núm. 1056/21, del conseller d’Educació i Formació

Professional, per informar sobre la valoració del primer
trimestre dels centres escolars. DS núm. 71, pàg. 4278-4279,
4291.

RGE núm. 5041/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per tal d’informar sobre les previsions per al curs
2021-2022. DS núm. 83, pàg. 5021-5022, 5035.

MASCARÓ I BOSCH, Joan (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6363-6365, 6370.

Mocions
RGE núm. 5575/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

drets lingüístics. DS núm. 91, pàg. 5318-5319.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14117/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a retallada de personal de suport a nins amb necessitats
especials NEE i NESE a l’inici del curs 2020-2021. DS núm.
76, pàg. 4611-4612.

RGE núm. 1660/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
d’impuls per a la ciència a les Illes Balears. DS núm. 81, pàg.
4888-4889.

MAYOR I ABAD, Cristina (Grup Parlamentari Unidas
Podemos)

Projectes de llei
RGE núm. 17688/20, de modificació de la Llei 1/2014, de

21 de febrer, de cans d’assistència. DS núm. 67, pàg. 3968-
3669.

RGE núm. 4768/21, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010,
de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i 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
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ocasionada per la COVID-19. DS núm. 98, pàg. 5812-5813,
5819-5820.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6359-6361, 6368-6369.

Decrets llei
5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei

16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, i 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. DS núm. 83,
pàg. 4999-5000, 5008.

8/2021, de 30 d’agost, pel qual es modifiquen el Decret Llei
10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010, de 25 de
juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat
econòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmica
de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials
que formen part de la xarxa pública d’atenció a la dependència
de les Illes Balears i per concretar les prestacions econòmiques
del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència. DS
núm. 93, pàg. 5422-5423.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5337-5338.

Mocions
RGE núm. 2758/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a actuacions en relació amb els menors tutelats o en guarda i
reforma. DS núm. 74, pàg. 4484.

RGE núm. 4044/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a erradicació de la pobresa i gestió de l’Ingrés Mínim Vital. DS
núm. 77, pàg. 4656-4657.

RGE núm. 5115/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general en matèria tributària. DS núm. 82, pàg. 4930-
4931.

RGE núm. 11969/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a polítiques destinades a la població juvenil de les Illes
Balears. DS núm. 99, pàg. 5860-5861.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2651/20, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les
Illes Balears, Ciudadanos i Popular, relativa a participació de
grups de majors i pensionistes. DS núm. 66, pàg. 3921-3922.

RGE núm. 2498/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a compartir la propietat intel·lectual de la
vacuna COVID-19 i garantir-ne l'equitat i l'accés. DS núm. 84,
pàg. 5095-5096.

RGE núm. 4867/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla per a les famílies en temps de COVID. DS núm. 84, pàg.
5086-5087.

Proposta de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 9497/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, sobre la discriminació a l’atenció sanitària a la tercera
edat durant la crisi de la COVID-19. DS núm. 80, pàg. 4830-
4831, 4835.

Dictàmens del Consell Consultiu
RGE núm. 11756/21, del Grup Parlamentari Popular,

mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu en
relació amb el Projecte de llei del Decret llei 5/2021. DS núm.
98, pàg. 5796, 5801.

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

Projectes de llei
RGE núm. 3970/21, de mesures extraordinàries i urgents

per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb fons europeus, en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència. DS núm. 104, pàg. 6173, 6177-
6178, 6178-6179, 6190.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.
Debat de totalitat, DS núm. 101, pàg. 5979-5981, 5991, 6004-
6005. DS núm. 105, pàg. 6202-6203, 6217-6218, 6235-6236,
6244, 6398-6399, 6403, 6413-6414.

Proposicions de llei
RGE núm. 6957/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, d’agilitació per incentivar la inversió. DS
núm. 74, pàg. 4490-4492, 4505-4506.

Decrets llei
15/2020, de 21 de desembre, de modificació del Decret Llei

11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador de les disposicions dictades per pal·liar els efectes
de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 64, pàg.
3831-3832.

1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures
excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal 2021, de
l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en matèria de Renda Social Garantida i en altres
sectors de l'activitat administrativa. DS núm. 69, pàg. 4130-
4132.

2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures
excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de
sort, envit o atzar. DS núm. 75, pàg. 4568-4569.

3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents
per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb els fons europeus en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència. DS núm. 79, pàg. 4776-4777.

4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitar la tramitació
d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 82, pàg. 4951-4952.

5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei
16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, i 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. DS núm. 83,
pàg. 5006-5008, 5010-5011.

7/2021, de 20 de juliol, de modificació del Decret llei
11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
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disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19. DS núm. 88, pàg. 5197-5198.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears
Debat de política general, DS núm. 90, pàg. 5243-5247,

5272-5273.

Interpel·lacions
RGE núm. 12940/21, relativa a política general del Govern

en relació amb el creixement poblacional insostenible de les
Illes Balears. DS núm. 102, pàg. 6038-6039, 6041.

Mocions
RGE núm. 17687/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a mesures per a la reactivació del sector del
comerç. DS núm. 66, pàg. 3908-3909.

RGE núm. 18034/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a harmonització fiscal i sistema de finançament
autonòmic. DS núm. 66, pàg. 3918-3919.

RGE núm. 2375/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política de reactivació en matèria turística. DS núm. 72, pàg.
4342-4343.

RGE núm. 3727/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a política sobre l’activitat turística. DS núm.
75, pàg. 4554-4555.

RGE núm. 4484/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a moratòria de creuers. DS núm. 79, pàg. 4759-4760.

RGE núm. 4714/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
producte autòcton de les Illes Balears. DS núm. 80, pàg. 4823.

RGE núm. 5115/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general en matèria tributària. DS núm. 82, pàg. 4932-
4933.

RGE núm. 5274/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern pel que fa a l’habitatge. DS núm.
83, pàg. 4993-4994.

RGE núm. 5575/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
drets lingüístics. DS núm. 91, pàg. 5323-5324.

RGE núm. 5895/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
gestió dels fons europeus Next Generation EU. DS núm. 93,
pàg. 5413-5414.

RGE núm. 9705/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
inversions de l’Estat a les Illes Balears. DS núm. 96, pàg. 5651.

RGE núm. 14062/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a creixement poblacional
insostenible de les Illes Balears. DS núm. 104, pàg. 6154-6155,
6162-6163.

Preguntes
RGE núm. 1243/21, relativa a defensa del factor

d’insularitat previst al règim especial de les Illes Balears. DS
núm. 66, pàg. 3892.

RGE núm. 1616/21, relativa a “SOS Turisme”. DS núm. 69,
pàg. 4094.

RGE núm. 2049/21, relativa a participació dels empresaris
turístics en proves i controls per fer de Balears una destinació
segura. DS núm. 70, pàg. 4155.

RGE núm. 2451/21, relativa a valoració de la votació al
Congrés dels Diputats de la Proposició de llei sobre el comerç
minorista. DS núm. 72, pàg. 4325.

RGE núm. 2870/21, relativa a Règim Especial de les Illes
Balears i nou sistema de finançament. DS núm. 74, pàg. 4459.

RGE núm. 3917/21, relativa a connectivitat aèria. DS núm.
76, pàg. 4592.

RGE núm. 4145/21, relativa a acord amb el Govern central
sobre els terrenys de Son Busquets que garanteixi que es
construiran habitatges públics. DS núm. 77, pàg. 4631.

RGE núm. 4319/21, relativa a valoració dels problemes i
incompliments del Decret 25/2018, sobre la conservació de la
posidònia. DS núm. 78, pàg. 4695.

RGE núm. 4820/21, relativa a la previsió de la no-inclusió
de dotació del factor d'insularitat en els pressuposts generals de
l’Estat per al 2022. DS núm. 80, pàg. 4804.

RGE núm. 5153/21, relativa a aixecament de les
restriccions que limiten l'activitat als habitatges de vacances.
DS núm. 82, pàg. 4915.

RGE núm. 5476/21, relativa a ocupació il·legal. DS núm.
84, pàg. 5063.

RGE núm. 7614/21, relativa a data prevista de la reunió de
la comissió mixta per tractar el tema del factor d’insularitat del
règim especial. DS núm. 91, pàg. 5306.

RGE núm. 7711/21, relativa a grau de satisfacció amb el
resultat de la reunió de la comissió mixta del passat dijous. DS
núm. 93, pàg. 5395.

RGE núm. 9510/21, relativa a una única licitació per a la
construcció dels 9 nous centres de salut projectats a Mallorca.
DS núm. 94, pàg. 5474.

RGE núm. 9669/21, relativa a accions per reposicionar el
turisme de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5545.

RGE núm. 10796/21, relativa a valoració de la inversió per
a Balears prevista al Projecte de llei de pressuposts generals de
l’Estat per a 2022. DS núm. 96, pàg. 5640.

RGE núm. 11669/21, relativa a habitatge a preus
assequibles per als joves. DS núm. 97, pàg. 5712.

RGE núm. 12020/21, relativa a aprofitament de tots els
recursos disponibles en favor de les PIME en matèria
d’innovació industrial. DS núm. 99, pàg. 5849.

RGE núm. 12188/21, relativa a traspàs a la comunitat de la
gestió dels ports d'Eivissa, Maó, La Savina i Alcúdia. DS núm.
100, pàg. 5911.

RGE núm. 12387/21, relativa a institut a Son Ferriol. DS
núm. 101, pàg. 5955.

RGE núm. 12902/21, relativa a mesures per frenar el
creixement poblacional insostenible de les Illes Balears. DS
núm. 102, pàg. 6033.

RGE núm. 14009/21, relativa a declaracions responsables
per fer obres. DS núm. 103, pàg. 6077.

RGE núm. 14338/21, relativa a nou model de finançament
per a les comunitats autònomes. DS núm. 104, pàg. 6145.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2015/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a règim especial de les Illes Balears. DS núm. 78, pàg. 4722-
4723.

RGE núm. 14628/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a inclusió de la clàusula de responsabilitat
constitucional. DS núm. 99, pàg. 5871-5872.

RGE núm. 1108/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures d’impuls econòmic i alleujament fiscal als
sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la
pandèmia per COVID-19. DS núm. 68, pàg. 4045-4046.

RGE núm. 2377/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aplicació immediata de mesures de compensació dels
desavantatges de la insularitat. DS núm. 72, pàg. 4361-4362.
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RGE núm. 5824/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per abaixar el preu de la factura elèctrica. DS núm.
103, pàg. 6102.

RGE núm. 7033/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa del règim especial de les Illes Balears davant el
menyspreu del govern del Sr. Sánchez. DS núm. 93, pàg. 5444.

RGE núm. 9721/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a contractació per lots dels
projectes impulsats pel Govern de les Illes Balears i per la resta
d’administracions. DS núm. 99, pàg. 5875, 5880-5881.

RGE núm. 12009/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a taxa de beneficis COVID-19. DS núm.
103, pàg. 6119-6120.

Compareixences
RGE núm. 1733/21, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per tal d’informar sobre el desenvolupament de
la transició energètica a les Illes Balears i retre compte del
desenvolupament de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica. DS núm. 73, pàg. 4420-4421,
4432-4433.

RGE núm. 6445/21, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per tal de retre comptes de la situació
econòmica i laboral actual. DS núm. 86, pàg. 5143-5144, 5155-
5156.

RGE núm. 7773/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, per informar sobre el Pla d’inversions
estratègiques de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5602-5604,
5616.

RGE núm. 7792/21, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre l’acord pres a la Comissió Mixta
d’Economia i Hisenda on s’ha fixat el factor d’insularitat. DS
núm. 94, pàg. 5510-5511, 5518-5519.

RGE núm. 9668/21, amb debat i votació, de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació
del límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2022.
DS núm. 95, pàg. 5574-5575, 5586-5587.

Recurs d’inconstitucionalitat 
RGE núm. 1113/21, dels grups parlamentaris El Pi Proposta

per les Illes Balears i MÉS per Mallorca i dos diputats del Grup
Parlamentari Mixt (Més per Menorca). DS núm. 68, pàg. 4048-
4049, 4060-4061.

RGE núm. 1185/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a defensa i protecció dels pactes
successoris propis del dret civil de les Illes Balears i
especialment el dret civil d’Eivissa i Formentera. DS núm. 72,
pàg. 4346-4347, 4353.

RGE núm. 1813/21, dels grups parlamentaris El Pi Proposta
per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Mixt (Més per
Menorca), Popular i Ciudadanos. DS núm. 70, pàg. 4195-4196,
4208-4209.

Dictàmens del Consell Consultiu
RGE núm. 11756/21, del Grup Parlamentari Popular,

mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu en
relació amb el Projecte de llei del Decret llei 5/2021. DS núm.
98, pàg. 5802.

MÉNDEZ I BAIGES, JESÚS (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6330-6332, 6340, 6404-6406, 6414-6415,
6424-6425, 6431-6432.

Interpel·lacions
RGE núm. 3771/21, relativa a política del Govern en

relació amb la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i
reconeixement democràtics de les Illes Balears. DS núm. 76,
pàg. 4600-4601, 4603-4604.

Mocions
RGE núm. 17687/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a mesures per a la reactivació del sector del
comerç. DS núm. 66, pàg. 3905-3906.

RGE núm. 2976/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria d’emergències. DS
núm. 75, pàg. 4547-4548.

RGE núm. 4235/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a responsabilitat sobre l’aplicació de mesures preses en
virtut del compliment de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de
memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears. DS
núm. 78, pàg. 4706-4707, 4713-4714.

RGE núm. 4714/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
producte autòcton de les Illes Balears. DS núm. 80, pàg. 4821-
4822.

RGE núm. 4926/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a regulació i normativa que afecten els animals que viuen a
l’entorn humà. DS núm. 81, pàg. 4875-4876.

RGE núm. 5418/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb
la pesca d’arrossegament. DS núm. 84, pàg. 5080.

RGE núm. 8810/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
descarbonització de les centrals tèrmiques de les Illes Balears.
DS núm. 95, pàg. 5556-5557.

RGE núm. 11610/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria
d’emergències. DS núm. 97, pàg. 5726.

RGE núm. 12112/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria d’agricultura
i ramaderia a les Illes Balears. DS núm. 100, pàg. 5924-5925.

Preguntes
RGE núm. 1238/21, relativa a ordres de confinament i

prova C de català a Menorca. DS núm. 66, pàg. 3889.
RGE núm. 1812/21, relativa a limitació de trasplantaments

de vinyes. DS núm. 69, pàg. 4077.
RGE núm. 2459/21, relativa a implicacions del canvi en el

topònim de Mahón. DS núm. 72, pàg. 4309.
RGE núm. 4154/21, relativa a criteris per a la limitació de

captures de tonyina vermella. DS núm. 77, pàg. 4625.
RGE núm. 5001/21, relativa a augment del consum del

producte local. DS núm. 81, pàg. 4844.
RGE núm. 5337/21, relativa a productivitat i problemes

tècnics al parc eòlic d'Es Milà. DS núm. 83, pàg. 4960.
RGE núm. 7713/21, relativa a implantació de la formació

dual a Menorca, Eivissa i Formentera. DS núm. 93, pàg. 5380.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-103.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-103.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-093.pdf#page=63
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-099.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-103.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-103.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-073.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-086.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-095.pdf#page=67
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-094.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-094.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-095.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-068.pdf#page=48
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-072.pdf#page=48
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-070.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-098.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-098.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-105-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-105-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-076.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-066.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-075.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-075.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-078.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-078.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-080.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-081.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-084.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-095.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-097.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-100.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-066.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-069.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-072.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-081.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-083.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-093.pdf#page=4


58 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2021

RGE núm. 9654/21, relativa a ampliació de l’espai portuari
de Son Blanc. DS núm. 95, pàg. 5529.

RGE núm. 10801/21, relativa a necessitats anuals de quotes
de CO2 per a la generació de l’energia a les Illes Balears. DS
núm. 96, pàg. 5626.

RGE núm. 11940/21, relativa a reestructuració del sector de
fruits secs. DS núm. 98, pàg. 5764.

RGE núm. 12187/21, relativa a valoració de les necessitats
de la Cambra de Comerç de Menorca. DS núm. 100, pàg. 5898.

RGE núm. 12374/21, relativa a eliminació de restes de
fibrociment. DS núm. 101, pàg. 5941.

RGE núm. 14007/21, relativa a eines de control i gestió
d’activitats de vaixells arrossegadors no matriculats a l’illa de
Menorca. DS núm. 103, pàg. 6063.

RGE núm. 14343/21, relativa a garantia de quotes
extraordinàries per a la pesca el mes de desembre. DS núm.
104, pàg. 6131.

Proposicions no de llei
RGE núm. 16001/20, dels grups parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a tractat
sobre la Carta de l’Energia. DS núm. 68, pàg. 4036-4037.

RGE núm. 18015/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a protecció de les persones consumidores
enfront de possibles clàusules abusives de la targes revolving.
DS núm. 102, pàg. 6052.

RGE núm. 1035/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a ajudes a l’hostaleria, el turisme i el comerç.
DS núm. 71, pàg. 4263-4264.

RGE núm. 5824/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per abaixar el preu de la factura elèctrica. DS núm.
103, pàg. 6099-6100.

RGE núm. 8081/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a IVA i targetes de crèdit per a apostes i jocs
d’atzar. DS núm. 94, pàg. 5494.

RGE núm. 9511/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia. DS
núm. 99, pàg. 5885-5886.

Compareixences
RGE núm. 1733/21, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per tal d’informar sobre el desenvolupament de
la transició energètica a les Illes Balears i retre compte del
desenvolupament de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica. DS núm. 73, pàg. 4415-4416,
4431.

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

Projectes de llei
RGE núm. 4709/21, per impulsar i agilitar la tramitació

d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 97, pàg. 5739-5740, 5748-5749.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6310-6311, 6318, 6445-6446, 6454, 6465-
6466, 6475.

Proposicions de llei
RGE núm. 6957/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, d’agilitació per incentivar la inversió. DS
núm. 74, pàg. 4495-4496, 4507.

Decrets llei
15/2020, de 21 de desembre, de modificació del Decret Llei

11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador de les disposicions dictades per pal·liar els efectes
de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 64, pàg.
3824-3825.

1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures
excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal 2021, de
l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en matèria de Renda Social Garantida i en altres
sectors de l'activitat administrativa. DS núm. 69, pàg. 4128-
4129.

4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitar la tramitació
d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 82, pàg. 4950-4951.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5340, 5361-5362.

Mocions
RGE núm. 18034/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a harmonització fiscal i sistema de finançament
autonòmic. DS núm. 66, pàg. 3917.

RGE núm. 2375/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política de reactivació en matèria turística. DS núm. 72, pàg.
4338-4339.

RGE núm. 3727/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a política sobre l’activitat turística. DS núm.
75, pàg. 4552-4553.

RGE núm. 4484/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a moratòria de creuers. DS núm. 79, pàg. 4757.

RGE núm. 5274/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern pel que fa a l’habitatge. DS núm.
83, pàg. 4988-4989.

RGE núm. 9705/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
inversions de l’Estat a les Illes Balears. DS núm. 96, pàg. 5653-
5654.

RGE núm. 12317/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general en matèria d’habitatge. DS núm. 101,
pàg. 5968-5969.

RGE núm. 14062/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a creixement poblacional
insostenible de les Illes Balears. DS núm. 104, pàg. 6157-6158.

Preguntes
RGE núm. 1237/21, relativa a motius pels quals el Govern

manté l’impost d’estades turístiques a la temporada 2021. DS
núm. 66, pàg. 3887.

RGE núm. 1401/21, relativa a projectes emblemàtics,
transformadors i amb capacitat de tracció per al Pla Europeu de
Reactivació Next Generation UE de la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball. DS núm. 67, pàg. 3944.

RGE núm. 1618/21, relativa a mesures del Govern davant
les elevades xifres de desocupació juvenil a les Illes Balears.
DS núm. 68, pàg. 4010.
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RGE núm. 1957/21, relativa a passaport vacunal o certificat
de vacunació. DS núm. 69, pàg. 4085.

RGE núm. 2031/21, relativa a motius pels quals la
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura no gestiona
ni innovació, ni economia circular. DS núm. 70, pàg. 4149.

RGE núm. 2294/21, relativa a repercussió de la notícia de
l’expropiació d’habitatges a Balears. DS núm. 71, pàg. 4230.

RGE núm. 2450/21, relativa a rebre turistes a les Illes
Balears com a destinació segura. DS núm. 72, pàg. 4318.

RGE núm. 2637/21, relativa a mesures d’impuls de la
col·laboració publicoprivada per incrementar el parc
d’habitatges socials i assequible. DS núm. 73, pàg. 4380.

RGE núm. 2869/21, relativa a mesures del Govern per
potenciar la tecnologia digital en el turisme. DS núm. 74, pàg.
4454.

RGE núm. 3796/21, relativa a valoració del Govern de la
campanya turística de Setmana Santa. DS núm. 75, pàg. 4529.

RGE núm. 3922/21, relativa a mesures de la Direcció
General d’Innovació per afavorir l’atracció i retenció de talent
a Balears. DS núm. 76, pàg. 4590.

RGE núm. 4153/21, relativa a promoció de les Illes Balears
per l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears per al
que queda de la temporada turística de 2021. DS núm. 77, pàg.
4638.

RGE núm. 4343/21, relativa a reclamació al Govern central
dels 78 milions d’euros pendents de l’IVA de 2017. DS núm.
78, pàg. 4687.

RGE núm. 4618/21, relativa a corredors turístics. DS núm.
80, pàg. 4785.

RGE núm. 4838/21, relativa a anunci de Pedro Sánchez que
en cent dies tindrem immunitat de grup a Espanya. DS núm. 80,
pàg. 4805.

RGE núm. 4994/21, relativa a les Illes Balears i FITUR
2021. DS núm. 81, pàg. 4858.

RGE núm. 5157/21, relativa a situació dels expedients de
cessió temporal obligatòria de l’ús de 56 habitatges. DS núm.
82, pàg. 4911.

RGE núm. 5323/21, relativa a caiguda de les Illes Balears
de 16 llocs al rànquing de competitivitat de regions europees en
els darrers tres anys segons la Fundació Impulsa Baleares. DS
núm. 83, pàg. 4975.

RGE núm. 5480/21, relativa a reinici de l’activitat del
sector d’oci nocturn. DS núm. 84, pàg. 5058.

RGE núm. 6401/21, relativa a les dades de l’atur en plena
temporada turística. DS núm. 85, pàg. 5108.

RGE núm. 7612/21, relativa a habitatges socials per a joves.
DS núm. 91, pàg. 5292.

RGE núm. 8087/21, relativa a la plena i exclusiva dedicació
per a titulars de llicència d’autotaxi a les Illes Balears. DS núm.
94, pàg. 5460.

RGE núm. 9671/21, relativa a mesures del Govern per
allargar el tancament dels establiments hotelers fins a final
d’any. DS núm. 95, pàg. 5538.

RGE núm. 11675/21, relativa a pèrdua del 10% dels llocs
de feina d’empreses tecnològiques en vuit anys. DS núm. 97,
pàg. 5699.

RGE núm. 11947/21, relativa a l’impost de plusvàlua
municipal. DS núm. 98, pàg. 5769.

RGE núm. 12024/21, relativa a noves propostes del Govern
per a la pròxima temporada turística 2022. DS núm. 99, pàg.
5833.

RGE núm. 12375/21, relativa a pujada de preus dels
materials de construcció a les obres d'habitatges HPO. DS núm.
101, pàg. 5943.

RGE núm. 12901/21, relativa a mesures per enfortir
l'especialització turística de les Illes Balears. DS núm. 102,
pàg. 6024.

RGE núm. 14345/21, relativa a limitació d'arribada de
creuers. DS núm. 104, pàg. 6137.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2015/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a règim especial de les Illes Balears. DS núm. 78, pàg. 4720-
4721.

RGE núm. 15551/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
contractació juvenil. DS núm. 76, pàg. 4617.

RGE núm. 15976/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a segona oportunitat per a autònoms i PIME. DS núm.
96, pàg. 5659, 5665.

RGE núm. 17827/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a control de preu de lloguers abusius,
garanties per a les persones arrendatàries i petits propietaris i
propietàries. DS núm. 94, pàg. 5486-5487.

RGE núm. 1068/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a exoneració dels imposts de l’Estat a
autònoms i petites empreses afectades per la crisi de la
COVID-19. DS núm. 71, pàg. 4256.

RGE núm. 1660/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
d’impuls per a la ciència a les Illes Balears. DS núm. 81, pàg.
4890-4891.

RGE núm. 4867/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla per a les famílies en temps de COVID. DS núm. 84, pàg.
5087-5088.

RGE núm. 7033/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa del règim especial de les Illes Balears davant el
menyspreu del govern del Sr. Sánchez. DS núm. 93, pàg. 5440-
5441.

RGE núm. 9721/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a contractació per lots dels
projectes impulsats pel Govern de les Illes Balears i per la resta
d’administracions. DS núm. 99, pàg. 5878-5879.

RGE núm. 12009/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a taxa de beneficis COVID-19. DS núm.
103, pàg. 6117-6118.

Compareixences
RGE núm. 6445/21, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, per tal de retre comptes de la situació
econòmica i laboral actual. DS núm. 86, pàg. 5138-5139, 5153.

RGE núm. 7792/21, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre l’acord pres a la Comissió Mixta
d’Economia i Hisenda on s’ha fixat el factor d’insularitat. DS
núm. 94, pàg. 5506-5507, 5517.
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PONS I FULLANA, MARÍA ASUNCIÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6419-6420, 6422-6423, 6431.

Interpel·lacions
RGE núm. 10823/21, relativa a política general del Govern

en matèria d’agricultura i ramaderia a les Illes Balears. DS
núm. 98, pàg. 5777-5778, 5780-5781.

Mocions
RGE núm. 4714/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

producte autòcton de les Illes Balears. DS núm. 80, pàg. 4818-
4819.

RGE núm. 12112/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria d’agricultura
i ramaderia a les Illes Balears. DS núm. 100, pàg. 5922-5923,
5929-5930.

Preguntes
RGE núm. 1526/21, relativa a retard de les consultes

oncològiques i les proves de prevenció per a la detecció precoç
del càncer. DS núm. 68, pàg. 4003.

RGE núm. 1629/21, relativa a posada en marxa a Menorca
d’un centre per a l’atenció de les persones que pateixen
discapacitat física. DS núm. 68, pàg. 4008.

RGE núm. 2053/21, relativa a segon enllaç submarí
Mallorca-Menorca per al subministrament elèctric. DS núm.
70, pàg. 4141.

RGE núm. 2464/21, relativa a repartiment previ i
territorialitzat dels fons europeus. DS núm. 72, pàg. 4312.

RGE núm. 2680/21, relativa a sectors i a empreses excloses
de les mesures del Reial decret llei 5/2021, de mesures
extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta
a la pandèmia de la COVID-19. DS núm. 73, pàg. 4370.

RGE núm. 3933/21, relativa a ajudes PDR 2020. DS núm.
76, pàg. 4578.

RGE núm. 4159/21, relativa a retallada de l’horari del
centre de salut de Ferreries. DS núm. 77, pàg. 4629.

RGE núm. 4335/21, relativa a tancament de les finques
ramaderes de les Illes Balears. DS núm. 78, pàg. 4681.

RGE núm. 4831/21, relativa a declaració de sequera. DS
núm. 80, pàg. 4788.

RGE núm. 5005/21, relativa a crítiques de les
organitzacions professionals agràries de Balears amb la
Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària.
DS núm. 81, pàg. 4849.

RGE núm. 5248/21, relativa a sistema de distribució dels
855 milions d’euros en ajudes directes a les empreses de les
Illes Balears. DS núm. 82, pàg. 4902.

RGE núm. 5483/21, relativa a nou centre d’educació
infantil i primària d’Es Mercadal. DS núm. 84, pàg. 5048.

RGE núm. 7851/21, relativa a actuacions per prevenir i
evitar les inundacions. DS núm. 93, pàg. 5382.

RGE núm. 8098/21, relativa a ajudes FOGAIBA 2019. DS
núm. 94, pàg. 5464.

RGE núm. 10812/21, relativa a criteris per considerar
prioritàries les explotacions agricolaramaderes. DS núm. 96,
pàg. 5628.

RGE núm. 11678/21, relativa a retard en el canvi de
combustible a la central tèrmica de Maó. DS núm. 97, pàg.
5700.

RGE núm. 12034/21, relativa a repartiment aprovat per la
Conferència sectorial d’agricultura per a mesures de
desenvolupament rural i digitalització. DS núm. 100, pàg.
5894.

RGE núm. 12393/21, relativa a solucions al problema dels
pluvials d'Alaior. DS núm. 102, pàg. 6015.

RGE núm. 14015/21, relativa a compliment dels objectius
fixats pel Govern, per la Direcció General de Polítiques per a
la Sobirania Alimentària. DS núm. 103, pàg. 6064.

RGE núm. 14354/21, relativa a incompliment dels
compromisos i anuncis de nous equipaments educatius a
Menorca. DS núm. 104, pàg. 6134.

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

Projectes de llei
RGE núm. 4768/21, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010,

de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i 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. DS núm. 98, pàg. 5809-5810,
5818.

RGE núm. 5834/21, d’educació de les Illes Balears. Debat
de totalitat, DS núm. 96, pàg. 5674-5675.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6283-6284, 6292, 6358-6359, 6368, 6379-
6380, 6388, 6446-6447, 6454.

Decrets llei
8/2021, de 30 d’agost, pel qual es modifiquen el Decret Llei

10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010, de 25 de
juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat
econòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmica
de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials
que formen part de la xarxa pública d’atenció a la dependència
de les Illes Balears i per concretar les prestacions econòmiques
del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència. DS
núm. 93, pàg. 5425-5427.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5347-5348.

Interpel·lacions
RGE núm. 1889/21, relativa a política general del Govern

de les Illes Balears en relació amb els mitjans de comunicació
de les Illes Balears. DS núm. 71, pàg. 4240-4242, 4243-4244.

Mocions
RGE núm. 1519/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a climatització de les aules dels centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 68, pàg. 4029-4030.

RGE núm. 1732/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la gestió i la coordinació dels fons i instruments
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financers europeus per a la recuperació econòmica i social de
la nostra comunitat autònoma per part del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 69, pàg. 4117-4118.

RGE núm. 2545/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a política del Govern en relació
amb els mitjans de comunicació de les Illes Balears. DS núm.
74, pàg. 4471-4472, 4479-4480.

RGE núm. 2758/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en relació amb els menors tutelats o en guarda i
reforma. DS núm. 74, pàg. 4487.

RGE núm. 4044/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a erradicació de la pobresa i gestió de l’Ingrés Mínim Vital. DS
núm. 77, pàg. 4659-4660.

RGE núm. 11800/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb el sector
audiovisual de les Illes Balears. DS núm. 98, pàg. 5788.

RGE núm. 11969/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a polítiques destinades a la població juvenil de les Illes
Balears. DS núm. 99, pàg. 5864-5865.

RGE núm. 12814/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a religió islàmica en els centres educatius de
Balears. DS núm. 102, pàg. 6046-6047.

RGE núm. 13239/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar 2021-2022 a les Illes Balears.
DS núm. 103, pàg. 6093-6094.

Preguntes
RGE núm. 1242/21, relativa a calendari de vacunació

contra la COVID-19. DS núm. 66, pàg. 3891.
RGE núm. 1403/21, relativa a rescat de l’economia balear

per part de Madrid. DS núm. 67, pàg. 3956.
RGE núm. 1617/21, relativa a alumnes amb necessitats

especials. DS núm. 68, pàg. 4017.
RGE núm. 1798/21, relativa a vacunació de dependents. DS

núm. 69, pàg. 4101.
RGE núm. 2048/21, relativa a ajudes directes a les

empreses d’activitat turística complementària de temporada
perjudicades per la crisi de la COVID-19. DS núm. 70, pàg.
4154.

RGE núm. 2239/21, relativa a mesures previstes per tombar
la corba de l’atur a Balears. DS núm. 71, pàg. 4235.

RGE núm. 2452/21, relativa a polítiques per a la cultura
dutes a terme. DS núm. 72, pàg. 4320.

RGE núm. 2638/21, relativa a acompliment de restriccions
dels turistes per Setmana Santa. DS núm. 74, pàg. 4460.

RGE núm. 2871/21, relativa a nou tancament dels interiors
dels establiments de restauració durant la Setmana Santa. DS
núm. 74, pàg. 4457.

RGE núm. 3788/21, relativa a calendari de vacunació. DS
núm. 75, pàg. 4532.

RGE núm. 3916/21, relativa a polítiques laborals destinades
als joves. DS núm. 77, pàg. 4640.

RGE núm. 4146/21, relativa a ampliació de la temporada
turística fins a Nadal. DS núm. 77, pàg. 4643.

RGE núm. 4493/21, relativa a criteris que segueix el
Govern per imposar restriccions als establiments de restauració
de cada una de les Illes Balears. DS núm. 78, pàg. 4692.

RGE núm. 4819/21, relativa a retorn a la normalitat de les
empreses de catering de Balears. DS núm. 80, pàg. 4800.

RGE núm. 4929/21, relativa a denegació del permís
especial per a la realització de la Trail CdC 2021. DS núm. 80,
pàg. 4807.

RGE núm. 5073/21, relativa a admissió a tràmit per part del
Tribunal Constitucional del recurs d’inconstitucionalitat contra
el pressupost general de l’Estat per a l’any 2021. DS núm. 81,
pàg. 4861.

RGE núm. 5154/21, relativa a estudi sobre la viabilitat de
posar transport escolar per als estudiants d’ensenyament
postobligatori de les Illes Balears. DS núm. 82, pàg. 4913.

RGE núm. 5479/21, relativa a avançament de les rebaixes.
DS núm. 84, pàg. 5060.

RGE núm. 5312/21, relativa a assignatures pendents per al
que queda de legislatura. DS núm. 84, pàg. 5065.

RGE núm. 6396/21, relativa a la posada en marxa de la
nova figura de l’agent COVID. DS núm. 85, pàg. 5121.

RGE núm. 7615/21, relativa a planificació per reduir les
llistes d’espera. DS núm. 91, pàg. 5293.

RGE núm. 8090/21, relativa a aposta de comerços made in
China pel producte balear. DS núm. 94, pàg. 5465.

RGE núm. 10797/21, relativa a punt en què es troba la
creació del hub audiovisual de les Illes Balears. DS núm. 96,
pàg. 5629.

RGE núm. 11882/21, relativa a variant Delta Plus del
coronavirus. DS núm. 98, pàg. 5766.

RGE núm. 12189/21, relativa a previsió d'augment de preus
d'un 20% dels productes, a causa de l’apujada dels
combustibles. DS núm. 100, pàg. 5899.

RGE núm. 12903/21, relativa a increment de contagis per
la COVID-19. DS núm. 102, pàg. 6022.

RGE núm. 14010/21, relativa a resultats de l’estudi sobre la
internalització dels serveis informatius d’IB3 Ràdio i Televisió.
DS núm. 103, pàg. 6067.

RGE núm. 14339/21, relativa a escassesa de productes
aquestes festes de Nadal. DS núm. 104, pàg. 6135.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2651/20, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les
Illes Balears, Ciudadanos i Popular, relativa a participació de
grups de majors i pensionistes. DS núm. 66, pàg. 3923.

RGE núm. 18015/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a protecció de les persones consumidores
enfront de possibles clàusules abusives de la targes revolving.
DS núm. 102, pàg. 6053-6054.

RGE núm. 1035/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a ajudes a l’hostaleria, el turisme i el comerç.
DS núm. 71, pàg. 4264-4265.

RGE núm. 1036/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gestió del procés de vacunació contra la COVID-19 a les Illes
Balears. DS núm. 66, pàg. 3932-3933.

RGE núm. 1068/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a exoneració dels imposts de l’Estat a
autònoms i petites empreses afectades per la crisi de la
COVID-19. DS núm. 71, pàg. 4257-4258.

RGE núm. 1660/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
d’impuls per a la ciència a les Illes Balears. DS núm. 81, pàg.
4892-4893.

RGE núm. 2498/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a compartir la propietat intel·lectual de la
vacuna COVID-19 i garantir-ne l'equitat i l'accés. DS núm. 84,
pàg. 5099-5100.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-069.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-074.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-074.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-074.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-098.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-099.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-102.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-103.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-066.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-067.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-068.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-069.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-069.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-070.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-071.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-072.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-074.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-074.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-074.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-075.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-075.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-078.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-080.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-080.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-081.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-082.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-084.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-084.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-085.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-091.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-094.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-096.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-098.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-100.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-102.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-103.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-104.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-066.pdf#page=49
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-102.pdf#page=38
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-071.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-066.pdf#page=55
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-071.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-081.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-084.pdf#page=52


62 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2021

RGE núm. 4867/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla per a les famílies en temps de COVID. DS núm. 84, pàg.
5089-5090.

RGE núm. 6925/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a la situació de
les dones i les nines a l’Afganistan. DS núm. 93, pàg. 5435-
5436.

RGE núm. 8081/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a IVA i targetes de crèdit per a apostes i jocs
d’atzar. DS núm. 94, pàg. 5497-5498.

Compareixences
RGE núm. 24/21, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre la situació de la pandèmia de
la COVID-19 a les Illes Balears, l’evolució de la campanya de
vacunació i els efectes de les mesures de Govern sobre el teixit
econòmic de les Illes Balears. DS núm. 65, pàg. 3850-3852,
3865-3866.

RGE núm. 138/21, de la consellera de Salut i Consum, per
informar sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-
19 a les Illes Balears i les mesures preses. DS núm. 67, pàg.
3983-3985, 3995.

Proposta de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 3415/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, sobre el servei de transport aeri sanitari. DS núm. 77,
pàg. 4673.

RGE núm. 9497/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, sobre la discriminació a l’atenció sanitària a la tercera
edat durant la crisi de la COVID-19. DS núm. 80, pàg. 4837-
4838.

RGE núm. 1474/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
sobre l’aplicació del protocol de vacunació contra la COVID-
19 a la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 70,
pàg. 4183-4184, 4192.

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

Projectes de llei
RGE núm. 3970/21, de mesures extraordinàries i urgents

per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb fons europeus, en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència. DS núm. 104, pàg. 6172-6173,
6177, 6193-6194.

RGE núm. 4768/21, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010,
de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i 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. DS núm. 98, pàg. 5807, 5817.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.
Debat de totalitat, DS núm. 101, pàg. 5981-5984, 5992, 6005-
6006. DS núm. 105, pàg. 6225-6226, 6273-6274, 6321-6322,
6390-6391, 6457-6458, 6478-6479.

Proposicions de llei
RGE núm. 6957/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, d’agilitació per incentivar la inversió. DS
núm. 74, pàg. 4496-4497, 4507-4508.

Decrets llei
1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures

excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal 2021, de
l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en matèria de Renda Social Garantida i en altres
sectors de l'activitat administrativa. DS núm. 69, pàg. 4129-
4130.

3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents
per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb els fons europeus en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència. DS núm. 79, pàg. 4775-4776.

5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei
16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, i 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. DS núm. 83,
pàg. 5001-5003, 5010.

7/2021, de 20 de juliol, de modificació del 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. DS núm. 88, pàg. 5191-5192,
5193-5194.

8/2021, de 30 d’agost, pel qual es modifiquen el Decret Llei
10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010, de 25 de
juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat
econòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmica
de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials
que formen part de la xarxa pública d’atenció a la dependència
de les Illes Balears i per concretar les prestacions econòmiques
del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència. DS
núm. 93, pàg. 5429-5431.

Mocions
RGE núm. 17687/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a mesures per a la reactivació del sector del
comerç. DS núm. 66, pàg. 3904-3905, 3911-3912.

RGE núm. 18034/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a harmonització fiscal i sistema de finançament
autonòmic. DS núm. 66, pàg. 3918.

RGE núm. 1519/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a climatització de les aules dels centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 68, pàg. 4028-4029.

RGE núm. 2194/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funció pública, mesures per fer front a les retallades del
Govern. DS núm. 71, pàg. 4249.

RGE núm. 2758/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en relació amb els menors tutelats o en guarda i
reforma. DS núm. 74, pàg. 4486.

RGE núm. 4044/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a erradicació de la pobresa i gestió de l’Ingrés Mínim Vital. DS
núm. 77, pàg. 4659.
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RGE núm. 4926/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a regulació i normativa que afecten els animals que viuen a
l’entorn humà. DS núm. 81, pàg. 4877.

RGE núm. 5418/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb
la pesca d’arrossegament. DS núm. 84, pàg. 5080-5081.

RGE núm. 11610/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria
d’emergències. DS núm. 97, pàg. 5727-5728.

RGE núm. 11942/21, relativa a l'agressió a la directora d'un
col·legi. DS núm. 98, pàg. 5765.

RGE núm. 11969/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a polítiques destinades a la població juvenil de les Illes
Balears. DS núm. 99, pàg. 5863-5864.

RGE núm. 12112/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria d’agricultura
i ramaderia a les Illes Balears. DS núm. 100, pàg. 5926.

Preguntes
RGE núm. 1405/21, relativa a reactivació del turisme. DS

núm. 67, pàg. 3942.
RGE núm. 1801/21, relativa a vacunació de càrrecs públics.

DS núm. 69, pàg. 4093.
RGE núm. 2274/21, relativa a mesures de suport a les

instal·lacions esportives. DS núm. 71, pàg. 4225.
RGE núm. 2675/21, relativa a ajudes a tots els sectors

productius. DS núm. 73, pàg. 4369.
RGE núm. 3834/21, relativa a dades de vacunació d’alts

càrrecs. DS núm. 75, pàg. 4519.
RGE núm. 4149/21, relativa a compensació del Govern de

les Illes Balears als gestors d’habitatges i apartaments turístics.
DS núm. 77, pàg. 4628.

RGE núm. 4723/21, relativa a denúncies sobre nous abusos
sexuals a menors tutelats. DS núm. 79, pàg. 4740.

RGE núm. 4998/21, relativa celebració de l’ascens a
primera del Reial Club Esportiu Mallorca. DS núm. 81, pàg.
4848.

RGE núm. 5430/21, relativa a actuacions per evitar
l’enfonsament de la pesca balear. DS núm. 83, pàg. 4965.

RGE núm. 7577/21, relativa a continguts de l’assignatura
d’Islam en els centres educatius de Mallorca. DS núm. 91, pàg.
5289.

RGE núm. 9526/21, relativa a  cartelleria en castellà als
hospitals i centres de salut de Balears. DS núm. 94, pàg. 5462.

RGE núm. 10804/21, relativa a l’admissió a tràmit pel
Tribunal Constitucional del recurs interposat per VOX-Actua
Baleares contra el Decret llei 5/2021, que modifica la Llei de
salut pública de Balears. DS núm. 97, pàg. 5692.

RGE núm. 12023/21, relativa a creuers i el seu paper en el
model turístic de Palma. DS núm. 99, pàg. 5832.

RGE núm. 12929/21, relativa a pla d’igualtat en el sector
primari. DS núm. 102, pàg. 6023.

RGE núm. 14347/21, relativa a perspectiva per a la
temporada turística d'hivern. DS núm. 104, pàg. 6132.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2015/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a règim especial de les Illes Balears. DS núm. 78, pàg. 4721-
4722.

RGE núm. 4700/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a drets dels funcionaris i treballadors de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg. 4883-4884.

RGE núm. 14117/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retallada de personal de suport a nins amb necessitats
especials NEE i NESE a l’inici del curs 2020-2021. DS núm.
76, pàg. 4608-4609.

RGE núm. 1108/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures d’impuls econòmic i alleujament fiscal als
sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la
pandèmia per COVID-19. DS núm. 68, pàg. 4044-4045.

RGE núm. 1187/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de fidelització dels professionals sanitaris a les Illes
Balears. DS núm. 73, pàg. 4395-4396.

RGE núm. 2377/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aplicació immediata de mesures de compensació dels
desavantatges de la insularitat. DS núm. 72, pàg. 4360-4361.

RGE núm. 4867/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla per a les famílies en temps de COVID. DS núm. 84, pàg.
5085-5086.

RGE núm. 5249/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
lluita contra la violència de gènere. DS núm. 103, pàg. 6110-
6111.

RGE núm. 7033/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa del règim especial de les Illes Balears davant el
menyspreu del govern del Sr. Sánchez. DS núm. 93, pàg. 5443-
5444.

RGE núm. 9721/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a contractació per lots dels
projectes impulsats pel Govern de les Illes Balears i per la resta
d’administracions. DS núm. 99, pàg. 5879-5880.

RGE núm. 12009/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a taxa de beneficis COVID-19. DS núm.
103, pàg. 6118-6119.

Compareixences
RGE núm. 24/21, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre la situació de la pandèmia de
la COVID-19 a les Illes Balears, l’evolució de la campanya de
vacunació i els efectes de les mesures de Govern sobre el teixit
econòmic de les Illes Balears. DS núm. 65, pàg. 3848-3850,
3864-3865.

RGE núm. 138/21, de la consellera de Salut i Consum, per
informar sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-
19 a les Illes Balears i les mesures preses. DS núm. 67, pàg.
3982-3983, 3994-3995.

RGE núm. 7773/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, per informar sobre el Pla d’inversions
estratègiques de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5601-5602,
5615.

RGE núm. 7792/21, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre l’acord pres a la Comissió Mixta
d’Economia i Hisenda on s’ha fixat el factor d’insularitat. DS
núm. 94, pàg. 5508-5509, 5518.

Proposta de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 3415/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, sobre el servei de transport aeri sanitari. DS núm. 77,
pàg. 4663-4664, 4669-4670.

RGE núm. 9497/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, sobre la discriminació a l’atenció sanitària a la tercera
edat durant la crisi de la COVID-19. DS núm. 80, pàg. 4826-
4827, 4833-4834.
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RGE núm. 1474/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
sobre l’aplicació del protocol de vacunació contra la COVID-
19 a la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 70,
pàg. 4182-4183, 4191.

Dictàmens del Consell Consultiu
RGE núm. 11756/21, del Grup Parlamentari Popular,

mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu en
relació amb el Projecte de llei del Decret llei 5/2021. DS núm.
98, pàg. 5794-5796, 5801.

Altres intervencions
En relació amb la pregunta RGE núm. 12199/21, relativa a

proposta de República confederal balear independent. DS núm.
100, pàg. 5900.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6207-6209, 6304-6305, 6308-6309, 6317-6318.

Proposicions de llei
RGE núm. 4041/21, del Grup Parlamentari Mixt, de

modificació de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de
les Illes Balears. DS núm. 100, pàg. 5931-5932.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5356-5357.

Interpel·lacions
RGE núm. 1029/21, relativa a política general del Govern

de les Illes Balears en relació amb la climatització de les aules
dels centres educatius de les Illes Balears. DS núm. 66, pàg.
3899-3901, 3902-3903.

Mocions
RGE núm. 1519/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a climatització de les aules dels centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 68, pàg. 4024-4025, 4031-4032.

Preguntes
RGE núm. 1233/21, relativa a trasllat d’alumnes entre

centres a mitjan curs. DS núm. 66, pàg. 3885.
RGE núm. 1422/21, relativa a protocol de vacunació per als

centres educatius. DS núm. 67, pàg. 3951.
RGE núm. 1634/21, relativa a queixes de la comunitat

educativa per la situació de la semipresencialitat a les aules. DS
núm. 68, pàg. 4016.

RGE núm. 1810/21, relativa a millora de la gestió en
matèria universitària. DS núm. 69, pàg. 4088.

RGE núm. 2057/21, relativa a estratègia del Govern
respecte de la formació professional dual. DS núm. 70, pàg.
4153.

RGE núm. 2308/21, relativa a Pla d'igualtat de dones i
homes per al sector educatiu. DS núm. 71, pàg. 4232.

RGE núm. 2681/21, relativa a vacunació dels docents. DS
núm. 73, pàg. 4378.

RGE núm. 2892/21, relativa a qualitat educativa a les Illes
Balears. DS núm. 74, pàg. 4453.

RGE núm. 3876/21, relativa a ocultació de dades sobre
càrrecs polítics vacunats de forma privilegiada a l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. DS
núm. 75, pàg. 4527.

RGE núm. 3930/21, relativa a incentius per als joves
universitaris. DS núm. 76, pàg. 4587.

RGE núm. 4161/21, relativa a incompliment del compromís
d’eliminar els barracons de les escoles. DS núm. 77, pàg. 4637.

RGE núm. 4340/21, relativa a demora en el pagament
d’ajudes als estudiants que es desplacen fora de la seva illa de
residència. DS núm. 78, pàg. 4691.

RGE núm. 4627/21, relativa a transparència a la Conselleria
d’Educació. DS núm. 79, pàg. 4746.

RGE núm. 4835/21, relativa a beques menjador. DS núm.
80, pàg. 4796.

RGE núm. 5011/21, relativa a sinceritat del Govern amb el
professorat dels centres d’educació de persones adultes. DS
núm. 81, pàg. 4857.

RGE núm. 5166/21, relativa a avantguarda educativa. DS
núm. 82, pàg. 4909.

RGE núm. 5332/21, relativa a immunitat de grup. DS núm.
83, pàg. 4973.

RGE núm. 5489/21, relativa a turisme d’excessos. DS núm.
84, pàg. 5056.

RGE núm. 6409/21, relativa als educadors socials. DS núm.
85, pàg. 5118.

RGE núm. 7640/21, relativa a retallades de suport educatiu
als infants amb necessitats especials. DS núm. 91, pàg. 5304.

RGE núm. 7724/21, relativa a audiència amb els batlles a
l’hora de decidir les inversions amb fons europeus. DS núm.
93, pàg. 5393.

RGE núm. 8096/21, relativa a política d’habitatge. DS núm.
94, pàg. 5468.

RGE núm. 9666/21, relativa a apujada d’imposts. DS núm.
95, pàg. 5543.

RGE núm. 10815/21, relativa a conciliació de mares i pares.
DS núm. 96, pàg. 5637.

RGE núm. 11684/21, relativa a compensació de la
insularitat a les empreses de les Illes Balears. DS núm. 97, pàg.
5709.

RGE núm. 11898/21, relativa a Llei d’habitatge estatal i
problemàtica de l’habitatge a les Illes Balears. DS núm. 98,
pàg. 5775.

RGE núm. 12035/21, relativa a oportunitats laborals per als
joves. DS núm. 99, pàg. 5842.

RGE núm. 12328/21, relativa a protecció dels drets de les
menors tutelades objecte d'abusos sexuals. DS núm. 100, pàg.
5909.

RGE núm. 12397/21, relativa a retard a les prestacions per
maternitat i paternitat a causa del col·lapse de la Seguretat
Social. DS núm. 101, pàg. 5953.

RGE núm. 12920/21, relativa a transparència del Govern.
DS núm. 102, pàg. 6031.

RGE núm. 14125/21, relativa a ocultació d’informació
sobre la COVID per part del Govern socialista. DS núm. 103,
pàg. 6074.

RGE núm. 14350/21, relativa a investigació europea sobre
la seva gestió amb les menors tutelades abusades sexualment.
DS núm. 104, pàg. 6143.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 14117/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a retallada de personal de suport a nins amb necessitats
especials NEE i NESE a l’inici del curs 2020-2021. DS núm.
76, pàg. 4605-4606, 4612-4614.

RGE núm. 14628/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a inclusió de la clàusula de responsabilitat
constitucional. DS núm. 99, pàg. 5868-5870.

RGE núm. 6925/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a la situació de
les dones i les nines a l’Afganistan. DS núm. 93, pàg. 5432-
5433.

Compareixences
RGE núm. 1056/21, del conseller d’Educació i Formació

Professional, per informar sobre la valoració del primer
trimestre dels centres escolars. DS núm. 71, pàg. 4273-4275,
4289-4290.

RGE núm. 5041/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per tal d’informar sobre les previsions per al curs
2021-2022. DS núm. 83, pàg. 5017-5019, 5032-5033.

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

Projectes de llei
RGE núm. 17688/20, de modificació de la Llei 1/2014, de

21 de febrer, de cans d’assistència. DS núm. 67, pàg. 3969-
3970.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6247-6248, 6295-6296, 6344-6345, 6370-6371,
6418-6419, 6434-6435.

Proposicions de llei
RGE núm. 4041/21, del Grup Parlamentari Mixt, de

modificació de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de
les Illes Balears. DS núm. 100, pàg. 5932.

Decrets llei
15/2020, de 21 de desembre, de modificació del Decret Llei

11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador de les disposicions dictades per pal·liar els efectes
de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 64, pàg.
3830-3831.

6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de
17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 87, pàg. 5173-5175, 5179.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5345-5346, 5364-5365.

Mocions
RGE núm. 1732/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a la gestió i la coordinació dels fons i instruments
financers europeus per a la recuperació econòmica i social de
la nostra comunitat autònoma per part del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 69, pàg. 4116-4117.

RGE núm. 2545/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a política del Govern en relació
amb els mitjans de comunicació de les Illes Balears. DS núm.
74, pàg. 4477-4478.

RGE núm. 2976/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria d’emergències. DS
núm. 75, pàg. 4548-4549.

RGE núm. 4235/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a responsabilitat sobre l’aplicació de mesures preses en
virtut del compliment de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de
memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears. DS
núm. 78, pàg. 4708-4709.

RGE núm. 4484/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a moratòria de creuers. DS núm. 79, pàg. 4758-4759.

RGE núm. 4714/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
producte autòcton de les Illes Balears. DS núm. 80, pàg. 4822-
4823.

RGE núm. 5115/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general en matèria tributària. DS núm. 82, pàg. 4932.

RGE núm. 5274/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern pel que fa a l’habitatge. DS núm.
83, pàg. 4992-4993.

RGE núm. 5895/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
gestió dels fons europeus Next Generation EU. DS núm. 93,
pàg. 5413.

RGE núm. 9705/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
inversions de l’Estat a les Illes Balears. DS núm. 96, pàg. 5655-
5656.

RGE núm. 11800/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb el sector
audiovisual de les Illes Balears. DS núm. 98, pàg. 5787-5788.

RGE núm. 12317/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general en matèria d’habitatge. DS núm. 101,
pàg. 5971-5972.

RGE núm. 14062/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a creixement poblacional
insostenible de les Illes Balears. DS núm. 104, pàg. 6159-6160.

Preguntes
RGE núm. 1240/21, relativa a grups de vacunació. DS núm.

66, pàg. 3890.
RGE núm. 1721/21, relativa a idoneïtat de Pau Llonch

Mestre. DS núm. 68, pàg. 4005.
RGE núm. 1802/21, relativa a fosses de la Guerra Civil. DS

núm. 69, pàg. 4078.
RGE núm. 2063/21, relativa a normalitat democràtica. DS

núm. 70, pàg. 4148.
RGE núm. 2456/21, relativa a turisme en Setmana Santa.

DS núm. 72, pàg. 4313.
RGE núm. 2881/21, relativa a criteris de la Secretaria

Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica. DS
núm. 74, pàg. 4445.

RGE núm. 4052/21, relativa a criteris per mantenir tancada
l’hostaleria. DS núm. 76, pàg. 4579.

RGE núm. 4324/21, relativa a condemna de tota violència.
DS núm. 78, pàg. 4682.

RGE núm. 4825/21, relativa a futur del sector financer. DS
núm. 80, pàg. 4789.

RGE núm. 5149/21, relativa a cost dels MENA de Ceuta.
DS núm. 82, pàg. 4901.

RGE núm. 5475/21, relativa a vacunació d’empleats de
grans empreses. DS núm. 84, pàg. 5047.
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RGE núm. 6400/21, relativa a la pèssima imatge de Balears
com a destinació turística. DS núm. 85, pàg. 5107.

RGE núm. 7727/21, relativa a augment de suïcidis i intents
durant la pandèmia. DS núm. 93, pàg. 5384.

RGE núm. 9657/21, relativa a passaport COVID. DS núm.
95, pàg. 5530.

RGE núm. 11686/21, relativa a procés de selecció de
professors d’islam. DS núm. 97, pàg. 5697.

RGE núm. 12022/21, relativa a pla possible per a la gran
apagada. DS núm. 100, pàg. 5893.

RGE núm. 12389/21, relativa a impost de turisme
sostenible. DS núm. 101, pàg. 5939.

RGE núm. 14021/21, relativa a mesures per als no vacunats.
DS núm. 103, pàg. 6062.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2651/20, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les
Illes Balears, Ciudadanos i Popular, relativa a participació de
grups de majors i pensionistes. DS núm. 66, pàg. 3925.

RGE núm. 10005/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
reconeixement de la nacionalitat espanyola als membres del
poble sahrauí nascuts al Sàhara espanyol entre 1959 i 1975. DS
núm. 73, pàg. 4406-4407.

RGE núm. 14628/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a inclusió de la clàusula de responsabilitat
constitucional. DS núm. 99, pàg. 5868, 5873-5874.

RGE núm. 15551/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
contractació juvenil. DS núm. 76, pàg. 4619-4620.

RGE núm. 15976/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a segona oportunitat per a autònoms i PIME. DS núm.
96, pàg. 5662.

RGE núm. 17827/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a control de preu de lloguers abusius,
garanties per a les persones arrendatàries i petits propietaris i
propietàries. DS núm. 94, pàg. 5487-5488.

RGE núm. 18015/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a protecció de les persones consumidores
enfront de possibles clàusules abusives de la targes revolving.
DS núm. 102, pàg. 6052-6053.

RGE núm. 1068/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a exoneració dels imposts de l’Estat a
autònoms i petites empreses afectades per la crisi de la
COVID-19. DS núm. 71, pàg. 4256-4257.

RGE núm. 1185/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a defensa i protecció dels pactes
successoris propis del dret civil de les Illes Balears i
especialment el dret civil d’Eivissa i Formentera. DS núm. 72,
pàg. 4351-4352.

RGE núm. 1660/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
d’impuls per a la ciència a les Illes Balears. DS núm. 81, pàg.
4892.

RGE núm. 2498/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a compartir la propietat intel·lectual de la
vacuna COVID-19 i garantir-ne l'equitat i l'accés. DS núm. 84,
pàg. 5099.

RGE núm. 5824/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per abaixar el preu de la factura elèctrica. DS núm.
103, pàg. 6101-6102.

RGE núm. 6925/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a la situació de
les dones i les nines a l’Afganistan. DS núm. 93, pàg. 5437-
5438.

RGE núm. 8081/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a IVA i targetes de crèdit per a apostes i jocs
d’atzar. DS núm. 94, pàg. 5496-5497.

Compareixences
RGE núm. 9668/21, amb debat i votació, de la consellera

d’Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació
del límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2022.
DS núm. 95, pàg. 5573-5574, 5586.

Recurs d’inconstitucionalitat 
RGE núm. 1113/21, dels grups parlamentaris El Pi Proposta

per les Illes Balears i MÉS per Mallorca i dos diputats del Grup
Parlamentari Mixt (Més per Menorca). DS núm. 68, pàg. 4057-
4058, 4065-4066.

RGE núm. 1813/21, dels grups parlamentaris El Pi Proposta
per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Mixt (Més per
Menorca), Popular i Ciudadanos. DS núm. 70, pàg. 4205-4206,
4215-4216.

SAGRERAS I BALLESTER, SEBASTIÀ (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6396-6398, 6402, 6413.

Mocions
RGE núm. 17687/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a mesures per a la reactivació del sector del
comerç. DS núm. 66, pàg. 3906-3907.

RGE núm. 1922/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
lluita contra el canvi climàtic. DS núm. 70, pàg. 4173.

RGE núm. 5575/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
drets lingüístics. DS núm. 91, pàg. 5317-5318.

RGE núm. 5895/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
gestió dels fons europeus Next Generation EU. DS núm. 93,
pàg. 5409-5410.

Preguntes
RGE núm.1228/21, relativa a solucions per l’encariment de

la factura elèctrica. DS núm. 66, pàg. 3878.
RGE núm. 1415/21, relativa a ocupació mitjana per viatge

a les línies de transport públic de Mallorca durant el mes de
gener de 2021. DS núm. 67, pàg. 3945.

RGE núm. 1805/21, relativa a gestió del Sr. Gabriel Torrens
com a director general d’Agricultura, Ramaderia i
Desenvolupament Rural. DS núm. 69, pàg. 4081.

RGE núm. 2051/21, relativa a mesures adoptades davant
l’aparició de bales de palla. DS núm. 70, pàg. 4144.

RGE núm. 2462/21, relativa a notificació als propietaris del
procediment d’expropiació. DS núm. 72, pàg. 4314.
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RGE núm. 2894/21, relativa a més restriccions a la
restauració. DS núm. 74, pàg. 4447.

RGE núm. 3801/21, relativa a valoració de la Setmana
Santa en relació amb la restauració. DS núm. 75, pàg. 4521.

RGE núm. 3928/21, relativa a pujades d’imposts. DS núm.
76, pàg. 4580.

RGE núm. 4157/21, relativa a manca de pluges que
pateixen especialment els pagesos del sud de Mallorca. DS
núm. 77, pàg. 4633.

RGE núm. 4339/21, relativa a reclamació dels 78 milions
d’euros corresponents a l’IVA de 2017. DS núm. 78, pàg.
4686.

RGE núm. 4630/21, relativa a pla de desescalada per al
sector de noces i esdeveniments. DS núm. 80, pàg. 4784.

RGE núm. 5006/21, relativa a criteris econòmics i de
sostenibilitat quan el Govern licita habitatge públic. DS núm.
81, pàg. 4853.

RGE núm. 5165/21, relativa a expropiació d’habitatges. DS
núm. 82, pàg. 4906.

RGE núm. 5330/21, relativa a noves tarifes de la factura
elèctrica. DS núm. 83, pàg. 4968.

RGE núm. 5487/21, relativa a prohibició de la venda de
vehicles diesel el 2025. DS núm. 84, pàg. 5052.

RGE núm. 6405/21, relativa a la temporada d’estiu en
relació amb l’illa de Cabrera. DS núm. 85, pàg. 5113.

RGE núm. 7634/21, relativa a escalada del preu de la llum.
DS núm. 91, pàg. 5297.

RGE núm. 7718/21, relativa a limitació del preu dels
lloguers. DS núm. 93, pàg. 5388.

RGE núm. 8095/21, relativa a canvis en el transport no
urgent programat. DS núm. 94, pàg. 5467.

RGE núm. 10811/21, relativa a Projecte de llei de
pressuposts generals de l’Estat en relació amb les Illes Balears.
DS núm. 96, pàg. 5633.

RGE núm. 11679/21, relativa a preocupació sobre les dades
rècord en l’arribada de pasteres a les Illes Balears. DS núm. 97,
pàg. 5704.

RGE núm. 11899/21, relativa a davallada d’imposts. DS
núm. 98, pàg. 5773.

RGE núm. 12029/21, relativa a reforma de la reforma
laboral. DS núm. 99, pàg. 5838.

RGE núm. 12205/21, relativa a valoració de la
reestructuració política del Govern. DS núm. 100, pàg. 5907.

RGE núm. 12391/21, relativa a mesures per compensar les
brutals pujades de preus suportades per famílies i empreses. DS
núm. 101, pàg. 5947.

RGE núm. 14014/21, relativa a exigència de majors
responsabilitats als hotelers per part del Govern de la Sra.
Armengol. DS núm. 104, pàg. 6126.

Proposicions no de llei
RGE núm. 16001/20, dels grups parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a tractat
sobre la Carta de l’Energia. DS núm. 68, pàg. 4035-4036.

RGE núm. 17827/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a control de preu de lloguers abusius,
garanties per a les persones arrendatàries i petits propietaris i
propietàries. DS núm. 94, pàg. 5485-5486.

RGE núm. 18015/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a protecció de les persones consumidores
enfront de possibles clàusules abusives de la targes revolving.
DS núm. 102, pàg. 6051.

RGE núm. 5824/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per abaixar el preu de la factura elèctrica. DS núm.
103, pàg. 6097-6098, 6105.

RGE núm. 9721/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a contractació per lots dels
projectes impulsats pel Govern de les Illes Balears i per la resta
d’administracions. DS núm. 99, pàg. 5878.

Compareixences
RGE núm. 1733/21, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per tal d’informar sobre el desenvolupament de
la transició energètica a les Illes Balears i retre compte del
desenvolupament de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica. DS núm. 73, pàg. 4412-4413,
4428-4429.

RGE núm. 7773/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, per informar sobre el Pla d’inversions
estratègiques de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5595-5597,
5611-5612.

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

Projectes de llei
RGE núm. 3970/21, de mesures extraordinàries i urgents

per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb fons europeus, en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència. DS núm. 104, pàg. 6167-6168,
6174, 6188-6189, 6193.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6209-6210, 6221, 6236-6237, 6244-6245.

Decrets llei
15/2020, de 21 de desembre, de modificació del Decret Llei

11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador de les disposicions dictades per pal·liar els efectes
de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 64, pàg.
3824.

3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents
per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb els fons europeus en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència. DS núm. 79, pàg. 4766-4767.

6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de
17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 87, pàg. 5164-5166, 5175-5176.

7/2021, de 20 de juliol, de modificació del 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. DS núm. 88, pàg. 5188-5189,
5192.

Mocions
RGE núm. 2194/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a funció pública, mesures per fer front a les retallades del
Govern. DS núm. 71, pàg. 4247-4248.

RGE núm. 2545/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a política del Govern en relació
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amb els mitjans de comunicació de les Illes Balears. DS núm.
74, pàg. 4474-4475.

RGE núm. 2976/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria d’emergències. DS
núm. 75, pàg. 4545-4546.

RGE núm. 5575/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
drets lingüístics. DS núm. 91, pàg. 5319-5320.

RGE núm. 5895/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
gestió dels fons europeus Next Generation EU. DS núm. 93,
pàg. 5411-5412.

RGE núm. 9705/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
inversions de l’Estat a les Illes Balears. DS núm. 96, pàg. 5652-
5653.

RGE núm. 11610/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria
d’emergències. DS núm. 97, pàg. 5724-5725.

RGE núm. 11800/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb el sector
audiovisual de les Illes Balears. DS núm. 98, pàg. 5784-5785.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2015/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a règim especial de les Illes Balears. DS núm. 78, pàg. 4719-
4720.

RGE núm. 4700/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a drets dels funcionaris i treballadors de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg. 4881-4882.

RGE núm. 14628/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a inclusió de la clàusula de responsabilitat
constitucional. DS núm. 99, pàg. 5870.

RGE núm. 18004/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les
Illes Balears, Mixt, Ciudadanos i Popular, relativa a taxa de
reposició de policies locals. DS núm. 78, pàg. 4726-4727.

RGE núm. 1185/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a defensa i protecció dels pactes
successoris propis del dret civil de les Illes Balears i
especialment el dret civil d’Eivissa i Formentera. DS núm. 72,
pàg. 4350-4351.

RGE núm. 5249/21, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
lluita contra la violència de gènere. DS núm. 103, pàg. 6107.

RGE núm. 9721/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a contractació per lots dels
projectes impulsats pel Govern de les Illes Balears i per la resta
d’administracions. DS núm. 99, pàg. 5877-5878.

Compareixences
RGE núm. 24/21, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre la situació de la pandèmia de
la COVID-19 a les Illes Balears, l’evolució de la campanya de
vacunació i els efectes de les mesures de Govern sobre el teixit
econòmic de les Illes Balears. DS núm. 65, pàg. 3843-3845,
3862-3863.

RGE núm. 7773/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, per informar sobre el Pla d’inversions
estratègiques de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5597-5598,
5613.

RGE núm. 7792/21, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre l’acord pres a la Comissió Mixta
d’Economia i Hisenda on s’ha fixat el factor d’insularitat. DS
núm. 94, pàg. 5505-5506.

Recurs d’inconstitucionalitat
RGE núm. 1813/21, dels grups parlamentaris El Pi Proposta

per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Mixt (Més per
Menorca), Popular i Ciudadanos. DS núm. 70, pàg. 4204-4205,
4214-4215.

SANSÓ I FUSTER, MARIA PILAR (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6450-6452, 6456-6457.

Mocions
RGE núm. 2375/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política de reactivació en matèria turística. DS núm. 72, pàg.
4339-4340.

RGE núm. 3727/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a política sobre l’activitat turística. DS núm.
75, pàg. 4556-4557.

Compareixences
RGE núm. 6445/21, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, per tal de retre comptes de la situació
econòmica i laboral actual. DS núm. 86, pàg. 5145-5146, 5156-
5157.

SANZ I IGUAL, ANTONIO JESÚS (Grup Parlamentari
Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 3970/21, de mesures extraordinàries i urgents

per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb fons europeus, en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència. DS núm. 104, pàg. 6174-6175,
6181.

RGE núm. 4709/21, per impulsar i agilitar la tramitació
d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 97, pàg. 5738-5739.

RGE núm. 4768/21, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010,
de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i 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. DS núm. 98, pàg. 5814-5815.

RGE núm. 5834/21, d’educació de les Illes Balears. Debat
de totalitat, DS núm. 96, pàg. 5677-5678.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.
Debat de totalitat, DS núm. 101, pàg. 6000-6002. DS núm. 105,
pàg. 6214-6215, 6240, 6265-6266, 6288, 6315-6316, 6336-
6337, 6342-6343, 6363, 6383-6384, 6389-6390, 6409-6410,
6417, 6429-6430, 6433-6434, 6449-6450, 6470-6472, 6477.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears
Debat de política general, DS núm. 90, pàg. 5251-5252.
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5351, 5367-5368.
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Interpel·lacions
RGE núm. 7504/21, relativa a política general del Govern

en matèria de descarbonització de les centrals tèrmiques a les
Illes Balears. DS núm. 93, pàg. 5402-5403, 5405.

RGE núm. 9752/21, relativa a política general del Govern
en matèria d’assistència sanitària a l’illa de Formentera. DS
núm. 104, pàg. 6150-6151, 6253.

Mocions
RGE núm. 8810/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

descarbonització de les centrals tèrmiques de les Illes Balears.
DS núm. 95, pàg. 5555-5556, 5562-5563.

RGE núm. 11610/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria
d’emergències. DS núm. 97, pàg. 5729.

RGE núm. 12112/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria d’agricultura
i ramaderia a les Illes Balears. DS núm. 100, pàg. 5927-5928.

RGE núm. 12814/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a religió islàmica en els centres educatius de
Balears. DS núm. 102, pàg. 6047-6048.

Preguntes
RGE núm. 7616/21, relativa a terminis i pressupost assignat

per a les obres d’ampliació de l’IES Marc Ferrer. DS núm. 91,
pàg. 5294.

RGE núm. 8086/21, relativa a augment del servei de
vigilància als fondeigs sobre posidònia per al litoral de
Formentera. DS núm. 94, pàg. 5461.

RGE núm. 9651/21, relativa a acord per disposar de barca
a les 22.30 hores entre Eivissa i Formentera. DS núm. 95, pàg.
5535.

RGE núm. 11631/21, relativa a servei aeri de control de la
processionària a l’illa de Formentera per a 2022. DS núm. 97,
pàg. 5698.

RGE núm. 11886/21, relativa a augment de la freqüència de
les visites de salut mental infantojuvenil per a totes les illes. DS
núm. 98, pàg. 5768.

RGE núm. 12021/21, relativa a actuacions programades per
a Formentera en matèria de mesurament i millora de la qualitat
de l'aire. DS núm. 100, pàg. 5895.

RGE núm. 12380/21, relativa a implantació del servei del
061 a l'illa de Formentera. DS núm. 101, pàg. 5944.

RGE núm. 14011/21, relativa a places de 0 a 3 anys a
Formentera. DS núm. 103, pàg. 6068.

RGE núm. 14340/21, relativa a sensorització de les aigües
de l’EDAR de Formentera. DS núm. 104, pàg. 6136.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14628/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a inclusió de la clàusula de responsabilitat
constitucional. DS núm. 99, pàg. 5872.

RGE núm. 15976/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a segona oportunitat per a autònoms i PIME. DS núm.
96, pàg. 5663-5664.

RGE núm. 5824/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per abaixar el preu de la factura elèctrica. DS núm.
103, pàg. 6103.

RGE núm. 7033/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa del règim especial de les Illes Balears davant el
menyspreu del govern del Sr. Sánchez. DS núm. 93, pàg. 5445.

RGE núm. 8081/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a IVA i targetes de crèdit per a apostes i jocs
d’atzar. DS núm. 94, pàg. 5498-5499.

RGE núm. 9721/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a contractació per lots dels
projectes impulsats pel Govern de les Illes Balears i per la resta
d’administracions. DS núm. 99, pàg. 5880.

RGE núm. 12009/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a taxa de beneficis COVID-19. DS núm.
103, pàg. 6120-6121.

Compareixences
RGE núm. 7773/21, del conseller de Fons Europeus,

Universitat i Cultura, per informar sobre el Pla d’inversions
estratègiques de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5605-5606.

RGE núm. 9668/21, amb debat i votació, de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació
del límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2022.
DS núm. 95, pàg. 5576-5577.

Dictàmens del Consell Consultiu
RGE núm. 11756/21, del Grup Parlamentari Popular,

mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu en
relació amb el Projecte de llei del Decret llei 5/2021. DS núm.
98, pàg. 5803-5804.

Jurament o promesa
DS núm. 89, pàg. 5202.

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

Projectes de llei
RGE núm. 5834/21, d’educació de les Illes Balears. Debat

de totalitat, DS núm. 96, pàg. 5672-5674, 5682.
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6260-6262, 6270, 6284-6286, 6292-6293.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
Debat de les propostes de resolució, DS núm. 92, pàg.

5357-5359.

Mocions
RGE núm. 1519/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a climatització de les aules dels centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 68, pàg. 4026-4027.

RGE núm. 12814/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a religió islàmica en els centres educatius de
Balears. DS núm. 102, pàg. 6044-6045.

RGE núm. 13239/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar 2021-2022 a les Illes Balears.
DS núm. 103, pàg. 6091-6092.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14117/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a retallada de personal de suport a nins amb necessitats
especials NEE i NESE a l’inici del curs 2020-2021. DS núm.
76, pàg. 4606-4607.

RGE núm. 1660/21, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
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d’impuls per a la ciència a les Illes Balears. DS núm. 81, pàg.
4887-4888, 4894-4895.

Compareixences
RGE núm. 1056/21, del conseller d’Educació i Formació

Professional, per informar sobre la valoració del primer
trimestre dels centres escolars. DS núm. 71, pàg. 4275-4276,
4290.

RGE núm. 5041/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per tal d’informar sobre les previsions per al curs
2021-2022. DS núm. 83, pàg. 5019-5020, 5033-5034.

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

Projectes de llei
RGE núm. 17688/20, de modificació de la Llei 1/2014, de

21 de febrer, de cans d’assistència. DS núm. 67, pàg. 3970.
RGE núm. 4709/21, per impulsar i agilitar la tramitació

d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 97, pàg. 5735, 5746-5747.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6259-6260, 6269, 6305-6306, 6309, 6318,
6324-6326, 6329, 6339-6340, 6425-6426, 6432, 6460-6461,
6464, 6475.

Decrets llei
6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de

17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 87, pàg. 5168-5169, 5176.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears
Debat i votació de les propostes de resolució, DS núm. 92,

pàg. 5365-5366.

Mocions
RGE núm. 1922/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

lluita contra el canvi climàtic. DS núm. 70, pàg. 4176.
RGE núm. 2194/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a funció pública, mesures per fer front a les retallades del
Govern. DS núm. 71, pàg. 4250.

RGE núm. 2976/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria d’emergències. DS
núm. 75, pàg. 4549.

RGE núm. 4235/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a responsabilitat sobre l’aplicació de mesures preses en
virtut del compliment de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de
memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears. DS
núm. 78, pàg. 4711.

RGE núm. 4926/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a regulació i normativa que afecten els animals que viuen a
l’entorn humà. DS núm. 81, pàg. 4878.

RGE núm. 5418/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb
la pesca d’arrossegament. DS núm. 84, pàg. 5076-5077.

RGE núm. 8810/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
descarbonització de les centrals tèrmiques de les Illes Balears.
DS núm. 95, pàg. 5561-5562.

RGE núm. 11610/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria
d’emergències. DS núm. 97, pàg. 5728.

RGE núm. 12112/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria d’agricultura
i ramaderia a les Illes Balears. DS núm. 100, pàg. 5927.

RGE núm. 12317/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general en matèria d’habitatge. DS núm. 101,
pàg. 5972.

Preguntes
RGE núm. 1404/21, relativa a reducció del cànon de

l’aigua. DS núm. 67, pàg. 3940.
RGE núm. 1799/21, relativa a basses de regants que no

estan en funcionament. DS núm. 69, pàg. 4076.
RGE núm. 2240/21, relativa a pròrroga del termini establert

a l’article 23 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de
les Illes Balears per als envasos d’un sol ús. DS núm. 72, pàg.
4305.

RGE núm. 2639/21, relativa a tornada a la normalitat dels
centres de salut. DS núm. 73, pàg. 4368.

RGE núm. 3789/21, relativa a no-inclusió dels docents dels
diferents CEPA dins el  col·lectiu 6C de la vacunació. DS núm.
75, pàg. 4518.

RGE núm. 4613/21, relativa a implicacions per a Balears de
l’aplicació de l’article 12.2 de la LOMLOE. DS núm. 79, pàg.
4736.

RGE núm. 4991/21, relativa a revisió dels protocols de
violència masclista. DS núm. 81, pàg. 4846.

RGE núm. 5324/21, relativa a instal·lació de càmeres a
bord de totes les embarcacions. DS núm. 83, pàg. 4961.

RGE núm. 6397/21, relativa a increment del nombre de
professionals de pediatria a l’Hospital de Can Misses d’Eivissa
dins aquest any. DS núm. 85, pàg. 5106.

RGE núm. 7712/21, relativa a creació de la figura del
defensor de la gent gran. DS núm. 93, pàg. 5379.

RGE núm. 9670/21, relativa a valoració d’un nou sistema
tarifari del transport públic. DS núm. 95, pàg. 5533.

RGE núm. 11670/21, relativa a ampliació dels horaris de la
biblioteca de Can Sales a Palma. DS núm. 97, pàg. 5695.

RGE núm. 12019/21, relativa a pla d’extracció d’arena a la
costa de Banyalbufar. DS núm. 99, pàg. 5830.

RGE núm. 12399/21, relativa a criteris per accedir a la
subvenció per a la plantació d'arbres. DS núm. 101, pàg. 5940.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4700/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a drets dels funcionaris i treballadors de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg. 4884.

RGE núm. 10005/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
reconeixement de la nacionalitat espanyola als membres del
poble sahrauí nascuts al Sàhara espanyol entre 1959 i 1975. DS
núm. 73, pàg. 4405.

RGE núm. 14117/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retallada de personal de suport a nins amb necessitats
especials NEE i NESE a l’inici del curs 2020-2021. DS núm.
76, pàg. 4609-4610.

RGE núm. 15551/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
contractació juvenil. DS núm. 76, pàg. 4620-4621.
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RGE núm. 15976/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a segona oportunitat per a autònoms i PIME. DS núm.
96, pàg. 5662-5663.

RGE núm. 16001/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a tractat
sobre la Carta de l’Energia. DS núm. 68, pàg. 4037-4038.

RGE núm. 17827/20, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a control de preu de lloguers abusius,
garanties per a les persones arrendatàries i petits propietaris i
propietàries. DS núm. 94, pàg. 5488-5489.

RGE núm. 18004/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les
Illes Balears, Mixt, Ciudadanos i Popular, relativa a taxa de
reposició de policies locals. DS núm. 78, pàg. 4727-4728.

RGE núm. 1187/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de fidelització dels professionals sanitaris a les Illes
Balears. DS núm. 73, pàg. 4399-4400.

RGE núm. 9511/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia. DS
núm. 99, pàg. 5887.

Compareixences
RGE núm. 1056/21, del conseller d’Educació i Formació

Professional, per informar sobre la valoració del primer
trimestre dels centres escolars. DS núm. 71, pàg. 4281-4282,
4292.

RGE núm. 5041/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per tal d’informar sobre les previsions per al curs
2021-2022. DS núm. 83, pàg. 5023-5025, 5036-5037.

TRIAY I FEDELICH, IRENE (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 18015/20, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a protecció de les persones consumidores
enfront de possibles clàusules abusives de la targes revolving.
DS núm. 102, pàg. 6054-6055.

Proposta de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 3415/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, sobre el servei de transport aeri sanitari. DS núm. 77,
pàg. 4667-4669, 4671.

TRUYOLS I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6215-6217, 6224-6225, 6316-6317, 6321.

Decrets llei
1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures

excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal 2021, de
l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en matèria de Renda Social Garantida i en altres

sectors de l'activitat administrativa. DS núm. 69, pàg. 4125-4126.
2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures

excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de
sort, envit o atzar. DS núm. 75, pàg. 4563-4564.

Mocions
RGE núm. 18034/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a harmonització fiscal i sistema de finançament
autonòmic. DS núm. 66, pàg. 3915-3916.

RGE núm. 5115/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general en matèria tributària. DS núm. 82, pàg. 4929-
4930.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2015/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a règim especial de les Illes Balears. DS núm. 78, pàg. 4718-
4719.

RGE núm. 1068/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a exoneració dels imposts de l’Estat a
autònoms i petites empreses afectades per la crisi de la
COVID-19. DS núm. 71, pàg. 4259-4260.

RGE núm. 1185/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a defensa i protecció dels pactes
successoris propis del dret civil de les Illes Balears i
especialment el dret civil d’Eivissa i Formentera. DS núm. 72,
pàg. 4348-4349.

RGE núm. 7033/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa del règim especial de les Illes Balears davant el
menyspreu del govern del Sr. Sánchez. DS núm. 93, pàg. 5445-
5446.

Compareixences
RGE núm. 7792/21, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per informar sobre l’acord pres a la Comissió Mixta
d’Economia i Hisenda on s’ha fixat el factor d’insularitat. DS
núm. 94, pàg. 5512-5513, 5520-5521.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Decrets llei
2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures

excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de
sort, envit o atzar. DS núm. 75, pàg. 4563.

5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei
16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, i 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. DS núm. 83,
pàg. 5001.

Interpel·lacions
RGE núm. 10296/19, relativa a lluita contra el canvi

climàtic. DS núm. 68, pàg. 4019-4021, 4022-4023.

Mocions
RGE núm. 17687/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a mesures per a la reactivació del sector del
comerç. DS núm. 66, pàg. 3909-3910.
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RGE núm. 1732/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la gestió i la coordinació dels fons i instruments
financers europeus per a la recuperació econòmica i social de
la nostra comunitat autònoma per part del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 69, pàg. 4115-4116.

RGE núm. 1922/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
lluita contra el canvi climàtic. DS núm. 70, pàg. 4168-4170,
4177.

RGE núm. 2194/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funció pública, mesures per fer front a les retallades del
Govern. DS núm. 71, pàg. 4250-4251.

RGE núm. 2758/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en relació amb els menors tutelats o en guarda i
reforma. DS núm. 74, pàg. 4487-4488.

RGE núm. 3727/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a política sobre l’activitat turística. DS núm.
75, pàg. 4555-4556.

RGE núm. 4484/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a moratòria de creuers. DS núm. 79, pàg. 4760-4761.

RGE núm. 5418/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb
la pesca d’arrossegament. DS núm. 84, pàg. 5081-5082.

Preguntes
RGE núm. 1210/21, relativa a planificació del Govern per

fer possible la implantació del tractament d’hemodiàlisi a
l’Hospital de Formentera. DS núm. 66, pàg. 3875.

RGE núm. 1426/21, relativa a recursos sanitaris per a
l’atenció a la cronicitat a Formentera. DS núm. 67, pàg. 3953.

RGE núm. 1615/21, relativa a servei SEPE. DS núm. 69,
pàg. 4091.

RGE núm. 2023/21, relativa a calendari de reunions per als
pròxims mesos entre el Govern de les Illes Balears i l’Estat per
avançar en les negociacions del finançament del REIB. DS
núm. 70, pàg. 4157.

RGE núm. 2448/21, relativa a mecanisme per seleccionar
projectes a l’hora d’accedir als fons Next Generation Unió
Europea. DS núm. 72, pàg. 4323.

RGE núm. 2605/21, relativa a planificació de la implantació
del servei del 061 a Formentera. DS núm. 73, pàg. 4382.

RGE núm. 3768/21, relativa a discriminació de Formentera
en l’aplicació de l’estratègia de cronicitat. DS núm. 75, pàg.
4531.

RGE núm. 3913/21, relativa a exclusió a la Llei de canvi
climàtic estatal de mesures respecte de la prohibició dels
vehicles amb diesel. DS núm. 76, pàg. 4593.

RGE núm. 4330/21, relativa a millora de la gestió del Parc
Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera. DS núm. 79,
pàg. 4748.

RGE núm. 4817/21, relativa a reforç del servei d’urgència
de l’Hospital de Formentera per als mesos d’estiu. DS núm. 80,
pàg. 4799.

RGE núm. 5139/21, relativa a estació permanent de
mesurament de qualitat de l’aire al port de La Savina. DS núm.
83, pàg. 4976.

RGE núm. 5456/21, relativa a avaluació d’impacte
ambiental ocasionat pel transport marítim sobre el Parc Natural
de Ses Salines. DS núm. 84, pàg. 5059.

RGE núm. 6412/21, relativa a la sostenibilitat de quatre
sortides simultànies per trajecte entre Eivissa i Formentera en
diferents moments del dia. DS núm. 85, pàg. 5105.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14117/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a retallada de personal de suport a nins amb necessitats
especials NEE i NESE a l’inici del curs 2020-2021. DS núm.
76, pàg. 4610-4611.

RGE núm. 16001/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a tractat
sobre la Carta de l’Energia. DS núm. 68, pàg. 4038.

RGE núm. 1185/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a defensa i protecció dels pactes
successoris propis del dret civil de les Illes Balears i
especialment el dret civil d’Eivissa i Formentera. DS núm. 72,
pàg. 4352.

RGE núm. 1187/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de fidelització dels professionals sanitaris a les Illes
Balears. DS núm. 73, pàg. 4400.

RGE núm. 4867/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla per a les famílies en temps de COVID. DS núm. 84, pàg.
5090-5091.

Compareixences
RGE núm. 24/21, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre la situació de la pandèmia de
la COVID-19 a les Illes Balears, l’evolució de la campanya de
vacunació i els efectes de les mesures de Govern sobre el teixit
econòmic de les Illes Balears. DS núm. 65, pàg. 3853-3855.

RGE núm. 138/21, de la consellera de Salut i Consum, per
informar sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-
19 a les Illes Balears i les mesures preses. DS núm. 67, pàg.
3995-3996.

RGE núm. 1733/21, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per tal d’informar sobre el desenvolupament de
la transició energètica a les Illes Balears i retre compte del
desenvolupament de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica. DS núm. 73, pàg. 4421-4423.

Proposta de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 9497/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, sobre la discriminació a l’atenció sanitària a la tercera
edat durant la crisi de la COVID-19. DS núm. 80, pàg. 4831-
4832, 4835.

VIDAL I VIDAL, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 1628/21, relativa a abastiment adequat d’aigua

potable a Sineu i a Lloret. DS núm. 68, pàg. 4012.
RGE núm. 5325/21, relativa a serveis públics al Parc

Natural de Mondragó. DS núm. 83, pàg. 4958.
RGE núm. 7722/21, relativa a servei de salut a Manacor les

24 hores. DS núm. 93, pàg. 5383.
RGE núm. 10814/21, relativa a solucions als problemes de

l'emissari de Platja d'En Bossa. DS núm. 96, pàg. 5624.
RGE núm. 12919/21, relativa a situació dels torrents de les

Illes Balears. DS núm. 102, pàg. 6016.
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MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I
MODERNITZACIÓ, ISABEL CASTRO I FERNÁNDEZ

Decrets llei
15/2020, de 21 de desembre, de modificació del Decret Llei

11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador de les disposicions dictades per pal·liar els efectes
de la crisi ocasionada per la COVID-19. DS núm. 64, pàg.
3822-3823.

Preguntes
RGE núm. 1421/21, relativa a política en matèria de policia

local. DS núm. 67, pàg. 3949.

CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS,
JOSEFA SANTIAGO I RODRÍGUEZ

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6352-6354, 6355-6356.

Decrets llei
8/2021, de 30 d’agost, pel qual es modifiquen el Decret Llei

10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010, de 25 de
juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat
econòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmica
de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials
que formen part de la xarxa pública d’atenció a la dependència
de les Illes Balears i per concretar les prestacions econòmiques
del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència. DS
núm. 93, pàg. 5416-5418.

Interpel·lacions
RGE núm. 2004/21, relativa a política general del Govern

de les Illes Balears en relació amb els centres de menors de la
seva responsabilitat. DS núm. 72, pàg. 4333-4334, 4336-4337.

RGE núm. 2744/21, relativa a política general del Govern
en relació amb l’erradicació de la pobresa i la gestió de l’Ingrés
Mínim Vital. DS núm. 75, pàg. 4539-4541, 4542-4543.

RGE núm. 9633/21, relativa a política general del Govern
en matèria de joventut. DS núm. 97, pàg. 5719-5721, 5721-
5722.

Preguntes
RGE núm. 1232/21, relativa a mesures per lluitar contra la

pobresa a les Illes Balears. DS núm. 66, pàg. 3883.
RGE núm. 1629/21, relativa a posada en marxa a Menorca

d’un centre per a l’atenció de les persones que pateixen
discapacitat física. DS núm. 68, pàg. 4008.

RGE núm. 1807/21, relativa a retards en les valoracions de
discapacitat. DS núm. 69, pàg. 4083.

RGE núm. 2055/21, relativa a escrit tramès pel Parlament
Europeu, en relació amb els menors de Balears. DS núm. 70,
pàg. 4146.

RGE núm. 2274/21, relativa a mesures de suport a les
instal·lacions esportives. DS núm. 71, pàg. 4225.

RGE núm. 2303/21, relativa a previsió de desescalada arran
de les peticions de SOS Esports. DS núm. 71, pàg. 4223.

RGE núm. 2762/21, relativa a gestió de l’ingrés mínim vital
per part del Govern, segons el que ha manifestat el Sr. Vicenç
Vidal, senador autonòmic. DS núm. 73, pàg. 4367.

RGE núm. 3875/21, relativa a actes delictius de menors
fugats de centres d’internament. DS núm. 75, pàg. 4523.

RGE núm. 4626/21, relativa a pla d’infraestructures socials
a les Illes Balears per als anys 2017-2021. DS núm. 79, pàg.
4741.

RGE núm. 4723/21, relativa a denúncies sobre nous abusos
sexuals a menors tutelats. DS núm. 79, pàg. 4740.

RGE núm. 4833/21, relativa a comissió política per
investigar els nous casos d’abusos a menors tutelats. DS núm.
80, pàg. 4790.

RGE núm. 5149/21, relativa a cost dels MENA de Ceuta.
DS núm. 82, pàg. 4901.

RGE núm. 5169/21, relativa a política en matèria de
família. DS núm. 82, pàg. 4903.

RGE núm. 5329/21, relativa a mesures de reforç per al cas
d’un increment de l’arribada de pasteres durant aquest estiu.
DS núm. 83, pàg. 4963.

RGE núm. 6408/21, relativa a protocol sobre l’arribada de
pasteres a les Illes Balears. DS núm. 85, pàg. 5117.

RGE núm. 7611/21, relativa a informació publicada a finals
d’agost d’un nou cas d’explotació sexual d’una menor tutelada
per l’IMAS. DS núm. 91, pàg. 5291.

RGE núm. 7638/21, relativa a nou cas d’explotació sexual
d’una menor tutelada pel Consell Insular de Mallorca. DS núm.
91, pàg. 5302.

RGE núm. 7712/21, relativa a creació de la figura del
defensor de la gent gran. DS núm. 93, pàg. 5379.

RGE núm. 9661/21, relativa a casos de suposat assetjament
al Centre de Tecnificació de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg.
5539.

RGE núm. 11679/21, relativa a preocupació sobre les dades
rècord en l’arribada de pasteres a les Illes Balears. DS núm. 97,
pàg. 5704.

RGE núm. 12026/21, relativa a projecte del centre
terapèutic per a menors amb mesures de justícia juvenil. DS
núm. 99, pàg. 5834.

RGE núm. 12328/21, relativa a protecció dels drets de les
menors tutelades objecte d'abusos sexuals. DS núm. 100, pàg.
5909.

RGE núm. 12913/21, relativa a nou institut en el centre de
tecnificació esportiva de les Illes Balears. DS núm. 102, pàg.
6025.

RGE núm. 14350/21, relativa a investigació europea sobre
la seva gestió amb les menors tutelades abusades sexualment.
DS núm. 104, pàg. 6143.

CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ, MARÍA ASUNCIÓN JACOBA PIA DE
LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6420-6422, 6423-6424.
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Interpel·lacions
RGE núm. 7686/19, relativa a política general del Govern

pel que fa a la regulació i la normativa que afecta els animals
que viuen a l’entorn humà. DS núm. 79, pàg. 4752-4753, 4754-
4755.

RGE núm. 4167/21, relativa a promoció del producte local.
DS núm. 78, pàg. 4702-4704, 4705-4706.

RGE núm. 4772/21, relativa a política general del Govern
en relació amb la pesca d’arrossegament a les Illes Balears. DS
núm. 82, pàg. 4922-4923, 4925.

RGE núm. 10823/21, relativa a política general del Govern
en matèria d’agricultura i ramaderia a les Illes Balears. DS
núm. 98, pàg. 5778-5780, 5781-5782.

Preguntes
RGE núm. 1799/21, relativa a basses de regants que no

estan en funcionament. DS núm. 69, pàg. 4076.
RGE núm. 1805/21, relativa a gestió del Sr. Gabriel Torrens

com a director general d’Agricultura, Ramaderia i
Desenvolupament Rural. DS núm. 69, pàg. 4081.

RGE núm. 1812/21, relativa a limitació de trasplantaments
de vinyes. DS núm. 69, pàg. 4077.

RGE núm. 2051/21, relativa a mesures adoptades davant
l’aparició de bales de palla. DS núm. 71, pàg. 4221.

RGE núm. 3799/21, relativa a nova regulació d’horaris de
les barques d’arts menors de Mallorca. DS núm. 75, pàg. 4520.

RGE núm. 3929/21, relativa a canvis a les reserves marines.
DS núm. 76, pàg. 4581.

RGE núm. 3933/21, relativa a ajudes PDR 2020. DS núm.
76, pàg. 4578.

RGE núm. 4154/21, relativa a criteris per a la limitació de
captures de tonyina vermella. DS núm. 77, pàg. 4625.

RGE núm. 4157/21, relativa a manca de pluges que
pateixen especialment els pagesos del sud de Mallorca. DS
núm. 77, pàg. 4633.

RGE núm. 4281/21, relativa a declaracions del sector
professional de pesca d'arrossegament de les Illes Balears. DS
núm. 77, pàg. 4632.

RGE núm. 4335/21, relativa a tancament de les finques
ramaderes de les Illes Balears. DS núm. 78, pàg. 4681.

RGE núm. 4830/21, relativa a conclusions i aportacions per
al sector pesquer com a conseqüència de la reunió amb el
ministeri el passat mes d’abril. DS núm. 80, pàg. 4792.

RGE núm. 4831/21, relativa a declaració de sequera. DS
núm. 80, pàg. 4788.

RGE núm. 5001/21, relativa a augment del consum del
producte local. DS núm. 81, pàg. 4844.

RGE núm. 5004/21, relativa a Pla de gestió dels recursos
pesquers de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg. 4854.

RGE núm. 5005/21, relativa a crítiques de les
organitzacions professionals agràries de Balears amb la
Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària.
DS núm. 81, pàg. 4849.

RGE núm. 5324/21, relativa a instal·lació de càmeres a
bord de totes les embarcacions. DS núm. 83, pàg. 4961.

RGE núm. 5430/21, relativa a actuacions per evitar
l’enfonsament de la pesca balear. DS núm. 83, pàg. 4965.

RGE núm. 7723/21, relativa a restriccions al sector de la
pesca d’arrossegament. DS núm. 93, pàg. 5392.

RGE núm. 8098/21, relativa a ajudes FOGAIBA 2019. DS
núm. 94, pàg. 5464.

RGE núm. 8100/21, relativa a declaracions de la FAO en
relació amb el director general de Pesca. DS núm. 94, pàg.
5470.

RGE núm. 10812/21, relativa a criteris per considerar
prioritàries les explotacions agricolaramaderes. DS núm. 96,
pàg. 5628.

RGE núm. 11892/21, relativa a criteris per a la selecció dels
cuiners que havien d’assistir amb el Govern balear a la cita del
34 Salón Gourmets de Madrid. DS núm. 98, pàg. 5770.

RGE núm. 11940/21, relativa a reestructuració del sector de
fruits secs. DS núm. 98, pàg. 5764.

RGE núm. 12027/21, relativa a situació actual de les
barques d’arrossegament de les Illes Balears. DS núm. 99, pàg.
5837.

RGE núm. 12034/21, relativa a repartiment aprovat per la
Conferència sectorial d’agricultura per a mesures de
desenvolupament rural i digitalització. DS núm. 100, pàg.
5894.

RGE núm. 12399/21, relativa a criteris per accedir a la
subvenció per a la plantació d'arbres. DS núm. 101, pàg. 5940.

RGE núm. 12918/21, relativa a modificació de la normativa
reguladora del Pla de gestió dels recursos pesquers demersals
a la mar Mediterrània. DS núm. 102, pàg. 6029.

RGE núm. 12929/21, relativa a pla d’igualtat en el sector
primari. DS núm. 102, pàg. 6023.

RGE núm. 14007/21, relativa a eines de control i gestió
d’activitats de vaixells arrossegadors no matriculats a l’illa de
Menorca. DS núm. 103, pàg. 6063.

RGE núm. 14015/21, relativa a compliment dels objectius
fixats pel Govern, per la Direcció General de Polítiques per a
la Sobirania Alimentària. DS núm. 103, pàg. 6064.

RGE núm. 14343/21, relativa a garantia de quotes
extraordinàries per a la pesca el mes de desembre. DS núm.
104, pàg. 6131.

CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA, MARTÍ XAVIER MARCH I CERDÀ

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6276-6279, 6280-6281.

Interpel·lacions
RGE núm. 1029/21, relativa a política general del Govern

de les Illes Balears en relació amb la climatització de les aules
dels centres educatius de les Illes Balears. DS núm. 66, pàg.
3901-3902, 3903-3904.

RGE núm. 6618/21, relativa a inici del curs escolar 2021-
2022 a les Illes Balears. DS núm. 101, pàg. 5963-5965, 5966-
5967.

Preguntes
RGE núm. 1233/21, relativa a trasllat d’alumnes entre

centres a mitjan curs. DS núm. 66, pàg. 3885.
RGE núm. 1238/21, relativa a ordres de confinament i

prova C de català a Menorca. DS núm. 66, pàg. 3889.
RGE núm. 1389/21, relativa a places de formació

d’infermeria. DS núm. 67, pàg. 3939.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-079.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-078.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-082.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-082.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-098.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-098.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-069.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-069.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-069.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-071.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-075.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-076.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-076.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-076.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-078.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-080.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-080.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-080.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-081.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-081.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-081.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-083.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-083.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-093.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-094.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-094.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-094.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-096.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-098.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-098.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-099.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-100.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-101.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-102.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-102.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-103.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-103.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-104.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-104.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-105-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-105-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-066.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-101.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-066.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-066.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-067.pdf#page=3


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2021 75

CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL, MARTÍ XAVIER MARCH I CERDÀ

Projectes de llei
RGE núm. 5834/21, d’educació de les Illes Balears. Debat

de totalitat, DS núm. 96, pàg. 5668-5669, 5671-5672.

Interpel·lacions
RGE núm. 11999/21, relativa a ensenyament de l’Islam en

els centres educatius. DS núm. 100, pàg. 5919-5920, 5921-
5922.

Preguntes
RGE núm. 1617/21, relativa a alumnes amb necessitats

especials. DS núm. 68, pàg. 4017.
RGE núm. 1634/21, relativa a queixes de la comunitat

educativa per la situació de la semipresencialitat a les aules. DS
núm. 68, pàg. 4016.

RGE núm. 1721/21, relativa a idoneïtat de Pau Llonch
Mestre. DS núm. 68, pàg. 4005.

RGE núm. 2057/21, relativa a estratègia del Govern
respecte de la formació professional dual. DS núm. 70, pàg.
4153.

RGE núm. 2308/21, relativa a Pla d'igualtat de dones i
homes per al sector educatiu. DS núm. 71, pàg. 4232.

RGE núm. 2892/21, relativa a qualitat educativa a les Illes
Balears. DS núm. 74, pàg. 4453.

RGE núm. 3914/21, relativa a motiu de l’endarreriment de
les inversions en infraestructures educatives a Menorca. DS
núm. 76, pàg. 4586.

RGE núm. 4161/21, relativa a incompliment del compromís
d’eliminar els barracons de les escoles. DS núm. 77, pàg. 4637.

RGE núm. 4613/21, relativa a implicacions per a Balears de
l’aplicació de l’article 12.2 de la LOMLOE. DS núm. 79, pàg.
4736.

RGE núm. 4627/21, relativa a transparència a la Conselleria
d’Educació. DS núm. 79, pàg. 4746.

RGE núm. 4835/21, relativa a beques menjador. DS núm.
80, pàg. 4796.

RGE núm. 5011/21, relativa a sinceritat del Govern amb el
professorat dels centres d’educació de persones adultes. DS
núm. 81, pàg. 4857.

RGE núm. 5154/21, relativa a estudi sobre la viabilitat de
posar transport escolar per als estudiants d’ensenyament
postobligatori de les Illes Balears. DS núm. 82, pàg. 4913.

RGE núm. 5166/21, relativa a avantguarda educativa. DS
núm. 82, pàg. 4909.

RGE núm. 5483/21, relativa a nou centre d’educació
infantil i primària d’Es Mercadal. DS núm. 84, pàg. 5048.

RGE núm. 6409/21, relativa als educadors socials. DS núm.
85, pàg. 5118.

RGE núm. 7616/21, relativa a terminis i pressupost assignat
per a les obres d’ampliació de l’IES Marc Ferrer. DS núm. 91,
pàg. 5294.

RGE núm. 7640/21, relativa a retallades de suport educatiu
als infants amb necessitats especials. DS núm. 91, pàg. 5304.

RGE núm. 7713/21, relativa a implantació de la formació
dual a Menorca, Eivissa i Formentera. DS núm. 93, pàg. 5380.

RGE núm. 8101/21, relativa a servei de transport escolar als
IES de les Balears. DS núm. 94, pàg. 5471.

RGE núm. 9664/21, relativa a oferta de places de formació
professional de grau superior. DS núm. 95, pàg. 5541.

RGE núm. 11686/21, relativa a procés de selecció de
professors d’islam. DS núm. 97, pàg. 5697.

RGE núm. 11817/21, relativa a recursos suficients per a
infants amb necessitats educatives especials. DS núm. 97, pàg.
5707.

RGE núm. 11942/21, relativa a l'agressió a la directora d'un
col·legi. DS núm. 98, pàg. 5765.

RGE núm. 12202/21, relativa a nou CEIP d'Inca. DS núm.
100, pàg. 5903.

RGE núm. 12857/21, relativa a actuació de la Conselleria
d'Educació i la Inspecció Educativa respecte de la denúncia
d'assetjament d'una professora de l'IES Madina Mayurqa. DS
núm. 101, pàg. 5951.

RGE núm. 13969/21, relativa a mínim del 25% de
l'ensenyament en castellà. DS núm. 102, pàg. 6017.

RGE núm. 14011/21, relativa a places de 0 a 3 anys a
Formentera. DS núm. 103, pàg. 6068.

RGE núm. 14013/21, relativa a retard del nou centre
educatiu de Campos. DS núm. 103, pàg. 6072.

RGE núm. 14354/21, relativa a incompliment dels
compromisos i anuncis de nous equipaments educatius a
Menorca. DS núm. 104, pàg. 6134.

Compareixences
RGE núm. 1056/21, per informar sobre la valoració del

primer trimestre dels centres escolars. DS núm. 71, pàg. 4269-
4273, 4285-4289, 4294-4297.

RGE núm. 5041/21, per tal d’informar sobre les previsions
per al curs 2021-2022. DS núm. 83, pàg. 5013-5017, 5029-
5032, 5038-5040.

CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I
CULTURA, MIQUEL COMPANY I PONS

Projectes de llei
RGE núm. 3970/21, de mesures extraordinàries i urgents

per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb fons europeus, en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència. DS núm. 104, pàg. 6165-6166.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6254-6256, 6257-6258.

Decrets llei
3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents

per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb els fons europeus en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència. DS núm. 79, pàg. 4764-4765.

Interpel·lacions
RGE núm. 5709/19, relativa a drets lingüístics. DS núm. 83,

pàg. 4984-4985, 4987.
RGE núm. 1140/21, relativa a gestió de fons europeus Next

Generation EU. DS núm. 84, pàg. 5071-5073, 5074-5075.
RGE núm. 6344/21, relativa a política general del Govern

en relació amb els fons europeus Next Generation Unió
Europea. DS núm. 91, pàg. 5313-5314, 5315-5316.

RGE núm. 7739/21, relativa a política general del Govern
en relació amb el sector audiovisual de les Illes Balears. DS
núm. 96, pàg. 5647-5648, 5649.
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Preguntes
RGE núm. 1803/21, relativa a celebració d’esdeveniments

i festivals musicals per a la temporada 2021. DS núm. 69, pàg.
4074.

RGE núm. 1810/21, relativa a millora de la gestió en
matèria universitària. DS núm. 69, pàg. 4088.

RGE núm. 2031/21, relativa a motius pels quals la
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura no gestiona
ni innovació, ni economia circular. DS núm. 70, pàg. 4149.

RGE núm. 2034/21, relativa a captació de recursos dels
fons europeus. DS núm. 70, pàg. 4150.

RGE núm. 2467/21, relativa a mesures extraordinàries per
als sectors culturals. DS núm. 72, pàg. 4308.

RGE núm. 2459/21, relativa a implicacions del canvi en el
topònim de Mahón. DS núm. 72, pàg. 4309.

RGE núm. 2464/21, relativa a repartiment previ i
territorialitzat dels fons europeus. DS núm. 72, pàg. 4312.

RGE núm. 2452/21, relativa a polítiques per a la cultura
dutes a terme. DS núm. 72, pàg. 4320.

RGE núm. 2448/21, relativa a mecanisme per seleccionar
projectes a l’hora d’accedir als fons Next Generation Unió
Europea. DS núm. 72, pàg. 4323.

RGE núm. 3930/21, relativa a incentius per als joves
universitaris. DS núm. 76, pàg. 4587.

RGE núm. 4340/21, relativa a demora en el pagament
d’ajudes als estudiants que es desplacen fora de la seva illa de
residència. DS núm. 78, pàg. 4691.

RGE núm. 4628/21, relativa a projectes en matèria de
sanejament i depuració d’aigües per ser finançats amb fons
europeus Next Generation Unió Europea. DS núm. 79, pàg.
4745.

RGE núm. 5328/21, relativa a polítiques desenvolupades
pel Govern relatives a les necessitats dels sectors culturals de
les Illes Balears. DS núm. 83, pàg. 4959.

RGE núm. 5485/21, relativa a situació del sector
audiovisual de les Illes Balears. DS núm. 84, pàg. 5045.

RGE núm. 7724/21, relativa a audiència amb els batlles a
l’hora de decidir les inversions amb fons europeus. DS núm.
93, pàg. 5393.

RGE núm. 10797/21, relativa a punt en què es troba la
creació del hub audiovisual de les Illes Balears. DS núm. 96,
pàg. 5629.

RGE núm. 11670/21, relativa a ampliació dels horaris de la
biblioteca de Can Sales a Palma. DS núm. 97, pàg. 5695.

Compareixences
RGE núm. 7773/21, per informar sobre el Pla d’inversions

estratègiques de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5591-5595,
5608-5611, 5618-5619.

CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS, ROSARIO SÁNCHEZ I GRAU

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.
Debat de totalitat, DS núm. 101, pàg. 5976-5979, 5989-5991,
5994.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.

Debat de totalitat, DS núm. 101, pàg. 5976-5979, 5989-5991,
5994. DS núm. 105, pàg. 6306-6308, 6309-6310.

Decrets llei
1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures

excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal 2021, de
l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en matèria de Renda Social Garantida i en altres
sectors de l'activitat administrativa. DS núm. 69, pàg. 4120-
4122.

2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures
excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de
sort, envit o atzar. DS núm. 75, pàg. 4559-4561.

Interpel·lacions
RGE núm. 9477/20, relativa a inversions de l’Estat a les

Illes Balears. DS núm. 94, pàg. 5480-5482, 5483.
RGE núm. 1087/21, relativa a la coordinació i l’estratègia

del Govern per a la presentació de projectes a finançar amb el
Fons de recuperació europeu Next Generation Unió Europea.
DS núm. 67, pàg. 3963-3964, 3965-3966.

RGE núm. 4131/21, relativa a política general en matèria
tributària. DS núm. 80, pàg. 4814-4815, 4817.

RGE núm. 12940/21, relativa a política general del Govern
en relació amb el creixement poblacional insostenible de les
Illes Balears. DS núm. 102, pàg. 6039-6041, 6042.

Preguntes
RGE núm. 1234/21, relativa a suport al Projecte de llei de

reforma de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el
frau fiscal. DS núm. 66, pàg. 3886.

RGE núm. 2058/21, relativa a reclamació de la part fiscal
del REB. DS núm. 70, pàg. 4142.

RGE núm. 2309/21, relativa a fons europeus React-Unió
Europea per donar ajudes directes a PIME i a autònoms. DS
núm. 71, pàg. 4226.

RGE núm. 3928/21, relativa a pujades d’imposts. DS núm.
76, pàg. 4580.

RGE núm. 4008/21, relativa a estat actual de la negociació
del Govern amb el Govern central sobre la indemnització per
residència, derivada de pregunta d’iniciativa ciutadana. DS
núm. 77, pàg. 4625.

RGE núm. 4162/21, relativa a avanços en el REIB des que
el Sr. Sánchez és president del Govern d’Espanya. DS núm. 77,
pàg. 4634.

RGE núm. 4339/21, relativa a reclamació dels 78 milions
d’euros corresponents a l’IVA de 2017. DS núm. 78, pàg.
4686.

RGE núm. 4343/21, relativa a reclamació al Govern central
dels 78 milions d’euros pendents de l’IVA de 2017. DS núm.
78, pàg. 4687.

RGE núm. 5171/21, relativa a herències en vida. DS núm.
82, pàg. 4907.

RGE núm. 9666/21, relativa a apujada d’imposts. DS núm.
95, pàg. 5543.

RGE núm. 10811/21, relativa a Projecte de llei de
pressuposts generals de l’Estat en relació amb les Illes Balears.
DS núm. 96, pàg. 5633.
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RGE núm. 11684/21, relativa a compensació de la
insularitat a les empreses de les Illes Balears. DS núm. 97, pàg.
5709.

RGE núm. 11899/21, relativa a davallada d’imposts. DS
núm. 98, pàg. 5773.

RGE núm. 11947/21, relativa a l’impost de plusvàlua
municipal. DS núm. 98, pàg. 5769.

RGE núm. 12391/21, relativa a mesures per compensar les
brutals pujades de preus suportades per famílies i empreses. DS
núm. 101, pàg. 5947.

RGE núm. 13968/21, relativa a rebuig de 146 milions
d'euros als pressuposts de l'Estat, per als convenis de carreteres.
DS núm. 102, pàg. 6027.

Compareixences
RGE núm. 6988/21, dels membres del Govern de les Illes

Balears competents per tal de donar compliment del primer
punt de la Proposició no de llei RGE núm. 2377/21. DS núm.
93, pàg. 5450-5452, 5453.

RGE núm. 7792/21, per informar sobre l’acord pres a la
Comissió Mixta d’Economia i Hisenda on s’ha fixat el factor
d’insularitat. DS núm. 94, pàg. 5501-5503, 5513-5516, 5521-
5523.

RGE núm. 9668/21, amb debat i votació, en relació amb la
presentació del límit màxim de despesa no financera per a
l’exercici 2022. DS núm. 95, pàg. 5564-5566, 5579-5581,
5589-5591.

CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI,
MIQUEL MIR I GUAL

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6326-6328, 6330.

Preguntes
RGE núm. 1404/21, relativa a reducció del cànon de

l’aigua. DS núm. 67, pàg. 3940.
RGE núm. 1627/21, relativa a actuacions per a l’eradicació

de la processionària del pi a les illes d’Eivissa i Formentera. DS
núm. 68, pàg. 4007.

RGE núm. 1628/21, relativa a abastiment adequat d’aigua
potable a Sineu i a Lloret. DS núm. 68, pàg. 4012.

RGE núm. 2051/21, relativa a mesures adoptades davant
l’aparició de bales de palla. DS núm. 70, pàg. 4144.

RGE núm. 2240/21, relativa a pròrroga del termini establert
a l’article 23 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de
les Illes Balears per als envasos d’un sol ús. DS núm. 72, pàg.
4305.

RGE núm. 2466/21, relativa a projectes ITS en matèria de
medi ambient. DS núm. 72, pàg. 4321.

RGE núm. 2677/21, relativa a participació ciutadana al
projecte de pla de gestió Natura 2000 de la costa de Llevant de
Mallorca. DS núm. 73, pàg. 4372.

RGE núm. 4330/21, relativa a millora de la gestió del Parc
Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera. DS núm. 79,
pàg. 4748.

RGE núm. 4334/21, relativa a actuacions a Eivissa del Pla
Boscà. DS núm. 78, pàg. 4685.

RGE núm. 4617/21, relativa a sentència que anul·la el
decret posidònia. DS núm. 79, pàg. 4735.

RGE núm. 4629/21, relativa a sancions d’Europa per
incompliment de la depuració d’aigües. DS núm. 79, pàg. 4742.

RGE núm. 5325/21, relativa a serveis públics al Parc
Natural de Mondragó. DS núm. 83, pàg. 4958.

RGE núm. 6405/21, relativa a la temporada d’estiu en
relació amb l’illa de Cabrera. DS núm. 85, pàg. 5113.

RGE núm. 7627/21, relativa a aplicació del decret de la
posidònia a Menorca. DS núm. 91, pàg. 5288.

RGE núm. 7850/21, relativa a la situació del torrent de Sant
Llorenç. DS núm. 93, pàg. 5387.

RGE núm. 8086/21, relativa a augment del servei de
vigilància als fondeigs sobre posidònia per al litoral de
Formentera. DS núm. 94, pàg. 5461.

RGE núm. 10810/21, relativa a material apte per a la
indústria del sector de begudes. DS núm. 96, pàg. 5632.

RGE núm. 10814/21, relativa a solucions als problemes de
l'emissari de Platja d'En Bossa. DS núm. 96, pàg. 5624.

RGE núm. 11631/21, relativa a servei aeri de control de la
processionària a l’illa de Formentera per a 2022. DS núm. 97,
pàg. 5698.

RGE núm. 12019/21, relativa a pla d’extracció d’arena a la
costa de Banyalbufar. DS núm. 99, pàg. 5830.

RGE núm. 12203/21, relativa a abocaments d'aigües fecals
a Eivissa. DS núm. 100, pàg. 5904.

RGE núm. 12374/21, relativa a eliminació de restes de
fibrociment. DS núm. 101, pàg. 5941.

RGE núm. 12393/21, relativa a solucions al problema dels
pluvials d'Alaior. DS núm. 102, pàg. 6015.

RGE núm. 12919/21, relativa a situació dels torrents de les
Illes Balears. DS núm. 102, pàg. 6016.

RGE núm. 14340/21, relativa a sensorització de les aigües
de l’EDAR de Formentera. DS núm. 104, pàg. 6136.

CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE, MARC
ISAAC PONS I PONS

Preguntes
RGE núm. 1230/21, relativa a noves tarifes de transport

públic de Mallorca. DS núm. 66, pàg. 3881.
RGE núm. 1415/21, relativa a ocupació mitjana per viatge

a les línies de transport públic de Mallorca durant el mes de
gener de 2021. DS núm. 67, pàg. 3945.

RGE núm. 1423/21, relativa a suport a la modificació de la
Llei antidesnonaments del Reial Decret Llei 37/20. DS núm.
67, pàg. 3952.

CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE, JOSEP
MARÍ I RIBAS

Projectes de llei
RGE núm. 4709/21, per impulsar i agilitar la tramitació

d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 97, pàg. 5732-5735.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6461-6463, 6465.
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Decrets llei
4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitar la tramitació

d’ajudes i altres altres actuacions en matèria d’habitatge. DS
núm. 82, pàg. 4935-4937.

Interpel·lacions
RGE núm. 2901/21, relativa a política general del Govern

pel que fa a l’habitatge. DS núm. 81, pàg. 4868-4870, 4871-
4872.

RGE núm. 9714/21, relativa a política general del Govern
en matèria d’habitatge. DS núm. 99, pàg. 5855-5857, 5858.

Preguntes
RGE núm. 1614/21, relativa a seguiment del compliment de

les condicions de l’OSP en les rutes aèries entre illes. DS núm.
69, pàg. 4072.

RGE núm. 1804/21, relativa a recuperació del trànsit
comercial al port de Sant Antoni Abat. DS núm. 69, pàg. 4080.

RGE núm. 1806/21, relativa a pujada abusiva dels preus del
transport marítim entre illes. DS núm. 69, pàg. 4082.

RGE núm. 2054/21, relativa a tarifes del transport públic
ferroviari i terrestre. DS núm. 70, pàg. 4145.

RGE núm. 2294/21, relativa a repercussió de la notícia de
l’expropiació d’habitatges a Balears. DS núm. 71, pàg. 4230.

RGE núm. 2302/21, relativa a projecte del port de Fornells.
DS núm. 71, pàg. 4227.

RGE núm. 2461/21, relativa a promocions d’habitatges de
protecció oficial anunciats a Menorca. DS núm. 72, pàg. 4317.

RGE núm. 2462/21, relativa a notificació als propietaris del
procediment d’expropiació. DS núm. 72, pàg. 4314.

RGE núm. 2463/21, relativa a polítiques d’habitatge
aplicades pel Govern durant els darrers anys. DS núm. 72, pàg.
4315.

RGE núm. 2637/21, relativa a mesures d’impuls de la
col·laboració publicoprivada per incrementar el parc
d’habitatges socials i assequible. DS núm. 73, pàg. 4380.

RGE núm. 2891/21, relativa a agilitació administrativa i
resposta a la problemàtica de l’habitatge a les Illes Balears. DS
núm. 74, pàg. 4452.

RGE núm. 2896/21, relativa a regulacions de preus
d’habitatge. DS núm. 74, pàg. 4449.

RGE núm. 2897/21, relativa a construcció d’habitatges
HPO a Son Busquets. DS núm. 74, pàg. 4451.

RGE núm. 3802/21, relativa a canvis normatius en matèria
d’habitatge. DS núm. 75, pàg. 4526.

RGE núm. 4145/21, relativa a acord amb el Govern central
sobre els terrenys de Son Busquets que garanteixi que es
construiran habitatges públics. DS núm. 77, pàg. 4631.

RGE núm. 4158/21, relativa a agilitació dels ajuts al
lloguer. DS núm. 77, pàg. 4635.

RGE núm. 4336/21, relativa a transport públic. DS núm. 78,
pàg. 4690.

RGE núm. 4337/21, relativa a finalització de l’OSP
Menorca-Madrid. DS núm. 78, pàg. 4683.

RGE núm. 4828/21, relativa a gestió del patrimoni en
matèria d’habitatge. DS núm. 80, pàg. 4793.

RGE núm. 4836/21, relativa a atracament de ferris al port
de Sant Antoni. DS núm. 80, pàg. 4794.

RGE núm. 5006/21, relativa a criteris econòmics i de
sostenibilitat quan el Govern licita habitatge públic. DS núm.
81, pàg. 4853.

RGE núm. 5009/21, relativa a valoració dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca. DS núm. 81, pàg. 4856.

RGE núm. 5157/21, relativa a situació dels expedients de
cessió temporal obligatòria de l’ús de 56 habitatges. DS núm.
82, pàg. 4911.

RGE núm. 5165/21, relativa a expropiació d’habitatges. DS
núm. 82, pàg. 4906.

RGE núm. 5331/21, relativa a reducció de l’impacte de les
obres a l’aeroport d’Eivissa. DS núm. 83, pàg. 4972.

RGE núm. 5456/21, relativa a avaluació d’impacte
ambiental ocasionat pel transport marítim sobre el Parc Natural
de Ses Salines. DS núm. 84, pàg. 5059.

RGE núm. 5486/21, relativa a situació dels apartaments
Don Pepe a l’illa d’Eivissa. DS núm. 84, pàg. 5051.

RGE núm. 6406/21, relativa al projecte del tramvia de
Palma. DS núm. 85, pàg. 5115.

RGE núm. 6412/21, relativa a la sostenibilitat de quatre
sortides simultànies per trajecte entre Eivissa i Formentera en
diferents moments del dia. DS núm. 85, pàg. 5105.

RGE núm. 7612/21, relativa a habitatges socials per a joves.
DS núm. 91, pàg. 5292.

RGE núm. 7636/21, relativa a vagues en el transport públic
a les Illes Balears. DS núm. 91, pàg. 5300.

RGE núm. 7637/21, relativa a rehabilitació dels edificis
Don Pepe a Eivissa. DS núm. 91, pàg. 5301.

RGE núm. 7718/21, relativa a limitació del preu dels
lloguers. DS núm. 93, pàg. 5388.

RGE núm. 7719/21, relativa a OSP entre Menorca i Madrid.
DS núm. 93, pàg. 5390.

RGE núm. 7720/21, relativa a ajuda als lloguers socials de
l’any 2020. DS núm. 93, pàg. 5391.

RGE núm. 8087/21, relativa a la plena i exclusiva dedicació
per a titulars de llicència d’autotaxi a les Illes Balears. DS núm.
94, pàg. 5460.

RGE núm. 8096/21, relativa a política d’habitatge. DS núm.
94, pàg. 5468.

RGE núm. 9646/21, relativa a Pla general de ports de les
Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5534.

RGE núm. 9651/21, relativa a acord per disposar de barca
a les 22.30 hores entre Eivissa i Formentera. DS núm. 95, pàg.
5535.

RGE núm. 9654/21, relativa a ampliació de l’espai portuari
de Son Blanc. DS núm. 95, pàg. 5529.

RGE núm. 9662/21, relativa a actuació diligent del
conseller de Mobilitat i Habitatge. DS núm. 95, pàg. 5540.

RGE núm. 9670/21, relativa a valoració d’un nou sistema
tarifari del transport públic. DS núm. 95, pàg. 5533.

RGE núm. 9722/21, relativa a noves mesures d’habitatge
que ha proposat el Govern de l’Estat. DS núm. 95, pàg. 5544.

RGE núm. 10813/21, relativa a increment del preu dels
bitllets d’avió tot i l’aplicació del descompte de resident del
75%. DS núm. 96, pàg. 5636.

RGE núm. 11680/21, relativa a informe que han entregat els
veïns dels apartaments Don Pepe. DS núm. 97, pàg. 5706.

RGE núm. 11681/21, relativa a principi de sostenibilitat en
les noves promocions d’HPO. DS núm. 97, pàg. 5708.

RGE núm. 11893/21, relativa a consens de les mesures de
mobilitat en les persones afectades. DS núm. 98, pàg. 5761.

RGE núm. 11894/21, relativa a negociacions amb els
sindicats del Serveis Ferroviaris de Mallorca. DS núm. 98, pàg.
5774.
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RGE núm. 11895/21, relativa a projecte de connexió
elèctrica directa a terra per a bucs al port de Palma. DS núm.
98, pàg. 5771.

RGE núm. 11898/21, relativa a Llei d’habitatge estatal i
problemàtica de l’habitatge a les Illes Balears. DS núm. 98,
pàg. 5775.

RGE núm. 12210/21, relativa a aplicació i desplegament de
la Llei d'habitatge de les Illes Balears. DS núm. 101, pàg. 5938.

RGE núm. 12375/21, relativa a pujada de preus dels
materials de construcció a les obres d'habitatges HPO. DS núm.
101, pàg. 5943.

RGE núm. 12392/21, relativa a autoritzacions d'ocupació
temporal del port de Palma a les empreses del sector de
reparació d'embarcacions. DS núm. 101, pàg. 5949.

RGE núm. 12905/21, relativa a atenció presencial a
Ciutadella de l'IBAVI. DS núm. 102, pàg. 6021.

RGE núm. 12917/21, relativa a negociacions amb el comitè
de vaga de l'SFM. DS núm. 102, pàg. 6028.

RGE núm. 14017/21, relativa a adquisició de l'antic quarter
de Son Busquets. DS núm. 104, pàg. 6125.

RGE núm. 14351/21, relativa a vaga de transportistes a les
Illes Balears. DS núm. 104, pàg. 6139.

RGE núm. 14442/21, relativa a ocupació il·legal a les Illes
Balears. DS núm. 104, pàg. 6140.

CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I
TREBALL, IAGO NEGUERUELA I VÁZQUEZ

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6439-6442, 6443-6445.

Interpel·lacions
RGE núm. 3745/20, relativa a moratòria de creuers. DS

núm. 77, pàg. 4651-4652, 4653-4654.
RGE núm. 1666/21, relativa a política de reactivació en

matèria turística. DS núm. 70, pàg. 4164-4166, 4167-4168.
RGE núm. 2384/21, relativa a política general del Govern

de les Illes Balears en relació amb l’activitat turística. DS núm.
74, pàg. 4467-4469, 4470-4471.

Preguntes
RGE núm. 1227/21, relativa a obres del nou centre de

formació nàutica. DS núm. 66, pàg. 3876.
RGE núm. 1229/20, relativa a inici de la temporada

turística. DS núm. 66, pàg. 3879.
RGE núm. 1237/21, relativa a motius pels quals el Govern

manté l’impost d’estades turístiques a la temporada 2021. DS
núm. 66, pàg. 3887.

RGE núm. 1401/21, relativa a projectes emblemàtics,
transformadors i amb capacitat de tracció per al Pla Europeu de
Reactivació Next Generation UE de la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball. DS núm. 67, pàg. 3944.

RGE núm. 1405/21, relativa a reactivació del turisme. DS
núm. 67, pàg. 3942.

RGE núm. 1418/21, relativa a previsió respecte de la
recuperació del sector de l’hostaleria a les Illes Balears. DS
núm. 67, pàg. 3948.

RGE núm. 1618/21, relativa a mesures del Govern davant
les elevades xifres de desocupació juvenil a les Illes Balears.
DS núm. 68, pàg. 4010.

RGE núm. 1632/21, relativa a campanya “SOS Turisme”.
DS núm. 68, pàg. 4013.

RGE núm. 1809/21, relativa a estratègia de l’AETIB de
cara a la temporada 2021. DS núm. 69, pàg. 4087.

RGE núm. 1957/21, relativa a passaport vacunal o certificat
de vacunació. DS núm. 69, pàg. 4085.

RGE núm. 2048/21, relativa a ajudes directes a les
empreses d’activitat turística complementària de temporada
perjudicades per la crisi de la COVID-19. DS núm. 70, pàg.
4154.

RGE núm. 2304/21, relativa a estratègia del Govern per tal
de reduir les xifres d’atur. DS núm. 71, pàg. 4228.

RGE núm. 2456/21, relativa a turisme en Setmana Santa.
DS núm. 72, pàg. 4313.

RGE núm. 2450/21, relativa a rebre turistes a les Illes
Balears com a destinació segura. DS núm. 72, pàg. 4318.

RGE núm. 2678/21, relativa a compliment igualitari de les
mesures de restricció durant la Setmana Santa pel que fa als
turistes i residents. DS núm. 73, pàg. 4373.

RGE núm. 2679/21, relativa a reactivació de l’economia de
les Illes Balears. DS núm. 73, pàg. 4374.

RGE núm. 2869/21, relativa a mesures del Govern per
potenciar la tecnologia digital en el turisme. DS núm. 74, pàg.
4454.

RGE núm. 2871/21, relativa a nou tancament dels interiors
dels establiments de restauració durant la Setmana Santa. DS
núm. 74, pàg. 4457.

RGE núm. 2890/21, relativa a pla per mantenir les Illes
Balears com a destinació segura. DS núm. 74, pàg. 4448.

RGE núm. 2894/21, relativa a més restriccions a la
restauració. DS núm. 74, pàg. 4447.

RGE núm. 3801/21, relativa a valoració de la Setmana
Santa en relació amb la restauració. DS núm. 75, pàg. 4521.

RGE núm. 3806/21, relativa a evidència de l’inici del
procés de reactivació econòmica i canvi de tendència. DS núm.
75, pàg. 4524.

RGE núm. 3796/21, relativa a valoració del Govern de la
campanya turística de Setmana Santa. DS núm. 75, pàg. 4529.

RGE núm. 3916/21, relativa a polítiques laborals destinades
als joves. DS núm. 77, pàg. 4640.

RGE núm. 3931/21, relativa a estratègia d’altres
destinacions turístiques competidores per immunitzar contra la
COVID. DS núm. 76, pàg. 4583.

RGE núm. 4149/21, relativa a compensació del Govern de
les Illes Balears als gestors d’habitatges i apartaments turístics.
DS núm. 77, pàg. 4628.

RGE núm. 4153/21, relativa a promoció de les Illes Balears
per l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears per al
que queda de la temporada turística de 2021. DS núm. 77, pàg.
4638.

RGE núm. 4341/21, relativa a actuació del Govern en
relació amb la situació de l’hostaleria. DS núm. 78, pàg. 4688.

RGE núm. 4493/21, relativa a criteris que segueix el
Govern per imposar restriccions als establiments de restauració
de cada una de les Illes Balears. DS núm. 78, pàg. 4692.

RGE núm. 4618/21, relativa a corredors turístics. DS núm.
80, pàg. 4785.

RGE núm. 4819/21, relativa a retorn a la normalitat de les
empreses de catering de Balears. DS núm. 80, pàg. 4800.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-098.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-098.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-098.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-101.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-101.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-101.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-101.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-102.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-102.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-104.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-104.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-104.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-105-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-105-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-070.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-074.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-074.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-066.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-066.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-066.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-066.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-067.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-067.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-067.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-067.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-067.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-068.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-068.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-069.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-069.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-070.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-071.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-072.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-072.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-073.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-073.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-074.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-074.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-074.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-074.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-074.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-075.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-075.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-075.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-075.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-076.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-077.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-078.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-078.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-080.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-080.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-080.pdf#page=20


80 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2021

RGE núm. 4825/21, relativa a futur del sector financer. DS
núm. 80, pàg. 4789.

RGE núm. 4829/21, relativa al viatge a Berlín. DS núm. 80,
pàg. 4801.

RGE núm. 4994/21, relativa a les Illes Balears i FITUR
2021. DS núm. 81, pàg. 4858.

RGE núm. 5008/21, relativa a previsions en relació amb el
turisme britànic. DS núm. 81, pàg. 4851.

RGE núm. 5248/21, relativa a sistema de distribució dels
855 milions d’euros en ajudes directes a les empreses de les
Illes Balears. DS núm. 82, pàg. 4902.

RGE núm. 5323/21, relativa a caiguda de les Illes Balears
de 16 llocs al rànquing de competitivitat de regions europees en
els darrers tres anys segons la Fundació Impulsa Baleares. DS
núm. 83, pàg. 4975.

RGE núm. 5436/21, relativa a manteniment de les Illes
Balears fora de la zona verda de viatges segurs en la revisió de
la situació epidemiològica que ha de fer el Regne Unit
recentment. DS núm. 83, pàg. 4966.

RGE núm. 5482/21, relativa a resultats de la reactivació
econòmica previstos al Decret llei 8/2020 i a la Llei 2/2020. DS
núm. 84, pàg. 5049.

RGE núm. 5489/21, relativa a turisme d’excessos. DS núm.
84, pàg. 5056.

RGE núm. 5480/21, relativa a reinici de l’activitat del
sector d’oci nocturn. DS núm. 84, pàg. 5058.

RGE núm. 6400/21, relativa a la pèssima imatge de Balears
com a destinació turística. DS núm. 85, pàg. 5107.

RGE núm. 6401/21, relativa a les dades de l’atur en plena
temporada turística. DS núm. 85, pàg. 5108.

RGE núm. 6403/21, relativa als efectes de la crisi del
macrobotellot a la temporada turística. DS núm. 85, pàg. 5111.

RGE núm. 7635/21, relativa a allargament de la temporada
turística. DS núm. 91, pàg. 5298.

RGE núm. 8094/21, relativa a Centre de Formació Nàutica
de Son Castelló. DS núm. 94, pàg. 5466.

RGE núm. 9659/21, relativa a tancament d'establiments
hotelers. DS núm. 95, pàg. 5536.

RGE núm. 9671/21, relativa a mesures del Govern per
allargar el tancament dels establiments hotelers fins a final
d’any. DS núm. 95, pàg. 5538.

RGE núm. 10808/21, relativa a retard dels viatges de
l’IMSERSO a la temporada turística. DS núm. 97, pàg. 5693.

RGE núm. 11677/21, relativa a la regulació de l’arribada
del turisme de creuers. DS núm. 97, pàg. 5703.

RGE núm. 11897/21, relativa a garantia de la formació
adequada i adaptada a la demanda dels principals sectors
econòmics. DS núm. 99, pàg. 5828.

RGE núm. 12023/21, relativa a creuers i el seu paper en el
model turístic de Palma. DS núm. 99, pàg. 5832.

RGE núm. 12024/21, relativa a noves propostes del Govern
per a la pròxima temporada turística 2022. DS núm. 99, pàg.
5833.

RGE núm. 12029/21, relativa a reforma de la reforma
laboral. DS núm. 99, pàg. 5838.

RGE núm. 12030/21, relativa a traspàs d’ordenació turística
al Consell Insular de Mallorca. DS núm. 99, pàg. 5840.

RGE núm. 12035/21, relativa a oportunitats laborals per als
joves. DS núm. 99, pàg. 5842.

RGE núm. 12189/21, relativa a previsió d'augment de preus
d'un 20% dels productes, a causa de l’apujada dels
combustibles. DS núm. 100, pàg. 5899.

RGE núm. 12204/21, relativa a implantació del turisme
sostenible. DS núm. 100, pàg. 5906.

RGE núm. 12389/21, relativa a impost de turisme
sostenible. DS núm. 101, pàg. 5939.

RGE núm. 12394/21, relativa a modificació de la Llei
turística. DS núm. 101, pàg. 5950.

RGE núm. 12397/21, relativa a retard a les prestacions per
maternitat i paternitat a causa del col·lapse de la Seguretat
Social. DS núm. 101, pàg. 5953.

RGE núm. 12901/21, relativa a mesures per enfortir
l'especialització turística de les Illes Balears. DS núm. 102,
pàg. 6024.

RGE núm. 14014/21, relativa a exigència de majors
responsabilitats als hotelers per part del Govern de la Sra.
Armengol. DS núm. 104, pàg. 6126.

RGE núm. 14018/21, relativa a posicionament del Govern
en relació amb l'arribada de creuers. DS núm. 104, pàg. 6127.

RGE núm. 14345/21, relativa a limitació d'arribada de
creuers. DS núm. 104, pàg. 6137.

RGE núm. 14347/21, relativa a perspectiva per a la
temporada turística d'hivern. DS núm. 104, pàg. 6132.

RGE núm. 14352/21, relativa a increment del concursos
empresarials. DS núm. 104, pàg. 6129.

RGE núm. 14355/21, relativa a problemes del SEPE. DS
núm. 104, pàg. 6141.

Compareixences
RGE núm. 6445/21, per tal de retre comptes de la situació

econòmica i laboral actual. DS núm. 86, pàg. 5130-5135, 5146-
5150, 5157-5160.

CONSELLERA DE SALUT I CONSUM, PATRICIA
JUANA GÓMEZ I PICARD

Projectes de llei
RGE núm. 4768/21, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010,

de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i 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. DS núm. 98, pàg. 5804-5806.

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6373-6375, 6376-6377.

Decrets llei
5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei

16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, i 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. DS núm. 83,
pàg. 4996-4998.

Interpel·lacions
RGE núm. 9752/21, relativa a política general del Govern

en matèria d’assistència sanitària a l’illa de Formentera. DS
núm. 104, pàg. 6151-6152, 6253-6254.
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Preguntes
RGE núm. 1210/21, relativa a planificació del Govern per

fer possible la implantació del tractament d’hemodiàlisi a
l’Hospital de Formentera. DS núm. 66, pàg. 3875.

RGE núm. 1240/21, relativa a grups de vacunació. DS núm.
66, pàg. 3890.

RGE núm. 1242/21, relativa a calendari de vacunació
contra la COVID-19. DS núm. 66, pàg. 3891.

RGE núm. 1349/21, relativa a compliment dels criteris i
protocols de vacunació contra la COVID. DS núm. 66, pàg.
3882.

RGE núm. 1417/21, relativa a equiparació de la
indemnització per residència dels sanitaris de les Illes Balears
amb la de Canàries. DS núm. 67, pàg. 3946.

RGE núm. 1422/21, relativa a protocol de vacunació per als
centres educatius. DS núm. 67, pàg. 3951.

RGE núm. 1426/21, relativa a recursos sanitaris per a
l’atenció a la cronicitat a Formentera. DS núm. 67, pàg. 3953.

RGE núm. 1526/21, relativa a retard de les consultes
oncològiques i les proves de prevenció per a la detecció precoç
del càncer. DS núm. 68, pàg. 4003.

RGE núm. 1622/21, relativa a cessament del sots-director
de Cures Assistencials del Servei de Salut de les Illes Balears,
el Sr. Carlos Javier Villafáfila. DS núm. 68, pàg. 4004.

RGE núm. 1631/21, relativa a protocols i mesures
adequades per a les residències. DS núm. 68, pàg. 4009.

RGE núm. 1633/21, relativa a retallada dels salaris dels
sanitaris. DS núm. 68, pàg. 4014.

RGE núm. 1808/21, relativa a atenció als pacients. DS núm.
69, pàg. 4086.

RGE núm. 2056/21, relativa a evolució de la campanya de
vacunació contra la COVID a les Illes Balears. DS núm. 70,
pàg. 4151.

RGE núm. 2061/21, relativa a vacunació COVID-19 de
treballadors considerats essencials majors de 55 anys. DS núm.
70, pàg. 4140.

RGE núm. 2307/21, relativa a paga extraordinària COVID
al personal sanitari de les Illes Balears. DS núm. 71, pàg. 4231.

RGE núm. 2468/21, relativa a percentatge de vacunació. DS
núm. 72, pàg. 4319.

RGE núm. 2605/21, relativa a planificació de la implantació
del servei del 061 a Formentera. DS núm. 73, pàg. 4382.

RGE núm. 2639/21, relativa a tornada a la normalitat dels
centres de salut. DS núm. 73, pàg. 4368.

RGE núm. 2681/21, relativa a vacunació dels docents. DS
núm. 73, pàg. 4378.

RGE núm. 2683/21, relativa a recuperació total de
l’Atenció Primària presencial. DS núm. 73, pàg. 4381.

RGE núm. 2872/21, relativa a petició de coherència en les
restriccions. DS núm. 74, pàg. 4441.

RGE núm. 2895/21, relativa a programa de cribratge de
càncer de còlon a les Illes Balears. DS núm. 74, pàg. 4455.

RGE núm. 3767/21, relativa a vacunació del professorat
dels CEPA i dels docents d'ensenyaments de règim especial.
DS núm. 75, pàg. 4516.

RGE núm. 3768/21, relativa a discriminació de Formentera
en l’aplicació de l’estratègia de cronicitat. DS núm. 75, pàg.
4531.

RGE núm. 3789/21, relativa a no-inclusió dels docents dels
diferents CEPA dins el  col·lectiu 6C de la vacunació. DS núm.
75, pàg. 4518.

RGE núm. 3795/21, relativa a sistema on line de sol·licitud
de cita prèvia per al torn de vacunació de la COVID-19 a les
Illes Balears. DS núm. 75, pàg. 4517.

RGE núm. 3803/21, relativa a mesures restrictives un cop
finalitzi l’estat d’alarma. DS núm. 75, pàg. 4530.

RGE núm. 3834/21, relativa a dades de vacunació d’alts
càrrecs. DS núm. 75, pàg. 4519.

RGE núm. 3876/21, relativa a ocultació de dades sobre
càrrecs polítics vacunats de forma privilegiada a l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. DS
núm. 75, pàg. 4527.

RGE núm. 3920/21, relativa a vacunacions COVID-19 a
Eivissa. DS núm. 76, pàg. 4577.

RGE núm. 3934/21, relativa a repartiment de vacunes fet
pel Govern de l’Estat. DS núm. 76, pàg. 4591.

RGE núm. 4052/21, relativa a criteris per mantenir tancada
l’hostaleria. DS núm. 76, pàg. 4579.

RGE núm. 4152/21, relativa a incidència a les Illes Balears
del rebuig al vaccí contra la COVID-19. DS núm. 77, pàg.
4627.

RGE núm. 4159/21, relativa a retallada de l’horari del
centre de salut de Ferreries. DS núm. 77, pàg. 4629.

RGE núm. 4160/21, relativa a reducció de les llistes
d’espera. DS núm. 77, pàg. 4639.

RGE núm 4332/21, relativa a col·lapse a les urgències
hospitalàries del Servei de Salut de les Illes Balears en aquest
moment. DS núm. 78, pàg. 4679.

RGE núm. 4338/21, relativa a servei d’urgències. DS núm.
78, pàg. 4680.

RGE núm. 4622/21, relativa a retallada de l’horari del
centre de salut de Ferreries. DS núm. 79, pàg. 4737.

RGE núm. 4631/21, relativa a informes i actes del Comitè
autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses. DS núm. 79,
pàg. 4747.

RGE núm. 4817/21, relativa a reforç del servei d’urgència
de l’Hospital de Formentera per als mesos d’estiu. DS núm. 80,
pàg. 4799.

RGE núm. 4827/21, relativa a atenció al càncer de pròstata
al Servei Públic de Salut de les Illes Balears. DS núm. 80, pàg.
4787.

RGE núm. 4834/21, relativa a millora del servei de
psicòlegs en el Servei de Salut de les Illes Balears. DS núm. 80,
pàg. 4798.

RGE núm. 4839/21, relativa a garantia del dret de les dones
a triar lliurament el mètode de la interrupció voluntària de
l’embaràs. DS núm. 80, pàg. 4797.

RGE núm. 4998/21, relativa celebració de l’ascens a
primera del Reial Club Esportiu Mallorca. DS núm. 81, pàg.
4848.

RGE núm. 5010/21, relativa a protocol de vacunació aplicat
als pares de nins menors de 16 anys que compten amb un grau
3 de dependència. DS núm. 81, pàg. 4852.

RGE núm. 5161/21, relativa a soca de la variant índia de la
COVID-19 a les Illes Balears. DS núm. 82, pàg. 4899.

RGE núm. 5168/21, relativa a servei de salut a totes les
illes. DS núm. 82, pàg. 4910.

RGE núm. 5170/21, relativa a control de possibles
infeccions de COVID a ports i aeroports aquesta temporada
turística. DS núm. 82, pàg. 4905.

RGE núm. 5332/21, relativa a immunitat de grup. DS núm.
83, pàg. 4973.
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RGE núm. 5475/21, relativa a vacunació d’empleats de
grans empreses. DS núm. 84, pàg. 5047.

RGE núm. 5488/21, relativa a incompliment per part del
Servei de Salut dels acords de contractació amb els
treballadors. DS núm. 84, pàg. 5055.

RGE núm. 5495/21, relativa a certificat COVID. DS núm.
84, pàg. 5046.

RGE núm. 6397/21, relativa a increment del nombre de
professionals de pediatria a l’Hospital de Can Misses d’Eivissa
dins aquest any. DS núm. 85, pàg. 5106.

RGE núm. 6404/21, relativa a la política de desescalada.
DS núm. 85, pàg. 5112.

RGE núm. 6413/21, relativa a l’augment de contagis
COVID-19 entre els treballadors de residències i personal
sanitari. DS núm. 85, pàg. 5110.

RGE núm. 7615/21, relativa a planificació per reduir les
llistes d’espera. DS núm. 91, pàg. 5293.

RGE núm. 7633/21, relativa a ampliació de l’aforament dels
estadis de futbol fins al 60%. DS núm. 91, pàg. 5295.

RGE núm. 7639/21, relativa a situació de l’Atenció
Primària. DS núm. 91, pàg. 5305.

RGE núm. 7714/21, relativa a vacunació contra la COVID-
19 a la població de 30 a 50 anys. DS núm. 93, pàg. 5385.

RGE núm. 7722/21, relativa a servei de salut a Manacor les
24 hores. DS núm. 93, pàg. 5383.

RGE núm. 7727/21, relativa a augment de suïcidis i intents
durant la pandèmia. DS núm. 93, pàg. 5384.

RGE núm. 8095/21, relativa a canvis en el transport no
urgent programat. DS núm. 94, pàg. 5467.

RGE núm. 8103/21, relativa a realització de proves
serològiques a professionals sanitaris i sociosanitaris per a la
prevenció de contagis de la COVID-19. DS núm. 94, pàg.
5472.

RGE núm. 9526/21, relativa a  cartelleria en castellà als
hospitals i centres de salut de Balears. DS núm. 94, pàg. 5462.

RGE núm. 9657/21, relativa a passaport COVID. DS núm.
95, pàg. 5530.

RGE núm. 9719/21, relativa a situació del programa de
detecció de càncer de mama. DS núm. 95, pàg. 5527.

RGE núm. 10803/21, relativa a valoració sobre el retard
denunciat de cribratges preventius del càncer de mama. DS
núm. 96, pàg. 5631.

RGE núm. 10822/21, relativa a possibilitat d’aixecar
l’obligatorietat de portar la mascareta als patis de les escoles.
DS núm. 96, pàg. 5635.

RGE núm. 10804/21, relativa a l’admissió a tràmit pel
Tribunal Constitucional del recurs interposat per VOX-Actua
Baleares contra el Decret llei 5/2021, que modifica la Llei de
salut pública de Balears. DS núm. 97, pàg. 5692.

RGE núm. 11676/21, relativa a especialistes en
reumatologia i al·lergologia. DS núm. 97, pàg. 5701.

RGE núm. 11682/21, relativa a situació de les llistes
d’espera a consultes. DS núm. 97, pàg. 5694.

RGE núm. 11882/21, relativa a variant Delta Plus del
coronavirus. DS núm. 98, pàg. 5766.

RGE núm. 11886/21, relativa a augment de la freqüència de
les visites de salut mental infantojuvenil per a totes les illes. DS
núm. 98, pàg. 5768.

RGE núm. 11900/21, relativa a millora de l’Atenció
Primària. DS núm. 98, pàg. 5763.

RGE núm. 12190/21, relativa a increment de la demora en
les consultes amb especialistes i les cirurgies no urgents en el
Servei de Salut de les Illes Balears. DS núm. 100, pàg. 5900.

RGE núm. 12201/21, relativa a plantilla de professionals
sanitaris a Menorca. DS núm. 100, pàg. 5902.

RGE núm. 12207/21, relativa a actuacions per reduir les
llistes d’espera als hospitals de Can Misses i Son Espases. DS
núm. 100, pàg. 5896.

RGE núm. 12380/21, relativa a implantació del servei del
061 a l'illa de Formentera. DS núm. 101, pàg. 5944.

RGE núm. 12856/21, relativa a mesures per l'augment dels
casos COVID. DS núm. 101, pàg. 5937.

RGE núm. 12900/21, relativa a capacitat de resposta
sanitària enfront d’una possible doble crisi hospitalària dels
casos de grip i COVID-19. DS núm. 102, pàg. 6019.

RGE núm. 12903/21, relativa a increment de contagis per
la COVID-19. DS núm. 102, pàg. 6022.

RGE núm. 12915/21, relativa a plans de contingència
hospitalària davant la grip i la sisena onada de COVID. DS
núm. 102, pàg. 6018.

RGE núm. 14021/21, relativa a mesures per als no vacunats.
DS núm. 103, pàg. 6062.

RGE núm. 14025/21, relativa a cas de la pacient que va
haver d’esperar 85 dies per fer-se una prova TAC a l’Hospital
Mateu Orfila. DS núm. 103, pàg. 6066.

RGE núm. 14353/21, relativa a implantació del certificat
COVID. DS núm. 104, pàg. 6130.

Compareixences
RGE núm. 138/21, per informar sobre la situació actual de

la pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears i les mesures
preses. DS núm. 67, pàg. 3972-3976, 3988-3991, 3997-3999.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA
I IGUALTAT, MERCEDES GARRIDO I RODRÍGUEZ

Projectes de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. DS
núm. 105, pàg. 6229-6231, 6232-6233, 6399-6402, 6403-6404.

Decrets llei
6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de

17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 87, pàg. 5164-5166.

7/2021, de 20 de juliol, de modificació del 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. DS núm. 88, pàg. 5186-5188.

Interpel·lacions
RGE núm. 11330/20, relativa a política general del Govern

en matèria d’emergències. DS núm. 73, pàg. 4390-4392, 4393-
4394.

RGE núm. 15873/20, relativa a política general del Govern
en relació amb les retallades als treballadors de l’administració
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm.
69, pàg. 4107-4108, 4109-4110.
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RGE núm. 1889/21, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears en relació amb els mitjans de comunicació
de les Illes Balears. DS núm. 71, pàg. 4242-4243, 4244-4245.

RGE núm. 7710/21, relativa a política general del Govern
en matèria d’emergències. DS núm. 95, pàg. 5552-5553, 5554-
5555.

RGE núm. 11970/21, relativa a política general del Govern
en matèria d’habitatge i, especialment, en relació amb els
apartaments Don Pepe d’Eivissa. DS núm. 103, pàg. 6084-
6085, 6086-6085.

Preguntes
RGE núm. 1630/21, relativa a protesta contra l’abús de la

temporalitat en el sector públic. DS núm. 69, pàg. 4073.
RGE núm. 1796/21, relativa a compliment del compromís

sobre els salaris dels treballadors de les empreses
subcontractades d’IB3. DS núm. 69, pàg. 4090.

RGE núm. 2300/21, relativa a ajudes a Sant Antoni de
Portmany amb motiu del fenomen meteorològic l’octubre de
2019. DS núm. 71, pàg. 4222.

RGE núm. 2682/21, relativa a denúncies de violència
masclista a les Illes Balears. DS núm. 73, pàg. 4376.

RGE núm. 3800/21, relativa a assalt al camp de futbol de
Sant Francesc durant un partit de futbol de la categoria infantil.
DS núm. 75, pàg. 4515.

RGE núm. 3932/21, relativa a millora de la normativa
vigent per resoldre les precarietats que pateixen els policies
locals. DS núm. 76, pàg. 4588.

RGE núm. 4324/21, relativa a condemna de tota violència.
DS núm. 78, pàg. 4682.

RGE núm. 4632/21, relativa a reducció en alts càrrecs i
polítics com a conseqüència de la remodelació del Govern. DS
núm. 79, pàg. 4739.

RGE núm. 4991/21, relativa a revisió dels protocols de
violència masclista. DS núm. 81, pàg. 4846.

RGE núm. 5007/21, relativa a vaga dels treballadors dels
serveis informatius d’IB3. DS núm. 81, pàg. 4845.

RGE núm. 5167/21, relativa a resolució de les infraccions
regulades al Decret llei 11/2020, de 10 de juliol. DS núm. 82,
pàg. 4900.

RGE núm. 5336/21, relativa a gestió de personal per part de
l’empresa adjudicatària dels Serveis Informatius de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. DS núm. 83, pàg.
4964.

RGE núm. 5484/21, relativa a modificació de la Llei de
coordinació de policies locals. DS núm. 84, pàg. 5053.

RGE núm. 6407/21, relativa al nou decret llei i nova figura
de l’agent COVID. DS núm. 85, pàg. 5116.

RGE núm. 7577/21, relativa a continguts de l’assignatura
d’Islam en els centres educatius de Mallorca. DS núm. 91, pàg.
5289.

RGE núm. 7851/21, relativa a actuacions per prevenir i
evitar les inundacions. DS núm. 93, pàg. 5382.

RGE núm. 7715/21, relativa a suport econòmic als pobles
de Menorca afectats pels aiguats. DS núm. 93, pàg. 5386.

RGE núm. 8097/21, relativa a convocatòria d’agents
COVID. DS núm. 94, pàg. 5457.

RGE núm. 9665/21, relativa a compliment dels acords del
Parlament en relació amb l’abús de la temporalitat a
l’administració pública. DS núm. 95, pàg. 5528.

RGE núm. 10809/21, relativa a polítiques progressistes que
s’apliquen a l’Ajuntament de Palma. DS núm. 96, pàg. 5627.

RGE núm. 10815/21, relativa a conciliació de mares i pares.
DS núm. 96, pàg. 5637.

RGE núm. 11858/21, relativa a participació al II Pla
nacional contra els delictes d’odi. DS núm. 98, pàg. 5759.

RGE núm. 11941/21, relativa a confirmació per part del
Tribunal Suprem de l’anul·lació del Decret sobre el
coneixement del català. DS núm. 98, pàg. 5760.

RGE núm. 12025/21, relativa a pressupost de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció, derivada de la pregunta
d’iniciativa ciutadana RGE núm. 7652/21. DS núm. 99, pàg.
5844.

RGE núm. 12032/21, relativa a augment de la partida
destinada a la producció de continguts d’IB3 i altres per a l’any
2022. DS núm. 99, pàg. 5836.

RGE núm. 12033/21, relativa a dimissió del director de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears. DS núm. 99, pàg. 5829.

RGE núm. 12121/21, relativa a reivindicació davant el
Govern central en relació amb els fets que es produïren
divendres dia 5 de novembre a l’aeroport de Palma. DS núm.
99, pàg. 5841.

RGE núm. 12205/21, relativa a valoració de la
reestructuració política del Govern. DS núm. 100, pàg. 5907.

RGE núm. 12390/21, relativa a discrepància plantejada pel
Govern de l'Estat en relació amb el Decret llei 6/2021. DS núm.
101, pàg. 5946.

RGE núm. 12395/21, relativa a clima laboral que viuen els
treballadors de la sots-contracta Dalton Audiovisual. DS núm.
101, pàg. 5945.

RGE núm. 14010/21, relativa a resultats de l’estudi sobre la
internalització dels serveis informatius d’IB3 Ràdio i Televisió.
DS núm. 103, pàg. 6067.

RGE núm. 14012/21, relativa a procés de renovació de
l’actual direcció d’IB3. DS núm. 103, pàg. 6069.

RGE núm. 14016/21, relativa a compensació digna de la
insularitat per als funcionaris de l’Estat a les Illes Balears. DS
núm. 103, pàg. 6061.

RGE núm. 14023/21, relativa a elaboració d’un informe de
funció pública sobre places ocupades incomplint la normativa
i la jurisprudència en la contractació temporal. DS núm. 103,
pàg. 6071.

PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS,
FRANCESCA LLUCH ARMENGOL I SOCIAS

Debat de política general del Govern de les Illes Balears
Debat de política general, DS núm. 90, pàg. 5206-5218,

5256-5263, 5276-5281.

Preguntes
RGE núm. 1226/21, relativa a remodelació del port de

Fornells, en contra de l’opinió del municipi. DS núm. 66, pàg.
3894.

RGE núm. 1235/21, relativa a ajudes econòmiques per als
sectors afectats per les mesures de restricció de l’activitat a
conseqüència de la pandèmia. DS núm. 66, pàg. 3898.

RGE núm. 1239/21, relativa a superar la crisi amb les
ajudes anunciades. DS núm. 66, pàg. 3895.

RGE núm. 1243/21, relativa a defensa del factor
d’insularitat previst al règim especial de les Illes Balears. DS
núm. 66, pàg. 3892.
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RGE núm. 1247/21, relativa a mitjans suficients per garantir
l’eficàcia a la campanya de vacunació massiva per immunitzar
la població de les Illes Balears davant la COVID-19. DS núm.
66, pàg. 3896.

RGE núm. 1402/21, relativa a vacunació de càrrecs públics.
DS núm. 67, pàg. 3957.

RGE núm. 1403/21, relativa a rescat de l’economia balear
per part de Madrid. DS núm. 67, pàg. 3956.

RGE núm. 1411/21, relativa a mètodes de contractació
pública de la CAIB. DS núm. 67, pàg. 3954.

RGE núm. 1420/21, relativa a gestió de la desescalada
davant les restriccions imposades pel Govern. DS núm. 67, pàg.
3959.

RGE núm. 1424/21, relativa a gestió de la pandèmia. DS
núm. 67, pàg. 3960.

RGE núm. 1615/21, relativa a servei SEPE. DS núm. 69,
pàg. 4091.

RGE núm. 1616/21, relativa a “SOS Turisme”. DS núm. 69,
pàg. 4094.

RGE núm. 1625/21, relativa a sostenibilitat econòmica del
sector turístic a les Illes Balears davant la pandèmia de la
COVID-19. DS núm. 69, pàg. 4096.

RGE núm. 1635/21, relativa a perspectives pel que fa al
procés de vacunació a les Illes Balears. DS núm. 69, pàg. 4098.

RGE núm. 1736/21, relativa a la remodelació del Govern de
les Illes Balears. DS núm. 69, pàg. 4095.

RGE núm. 1797/21, relativa a relació entre la transició
energètica i la memòria democràtica. DS núm. 69, pàg. 4099.

RGE núm. 1798/21, relativa a vacunació de dependents. DS
núm. 69, pàg. 4101.

RGE núm. 1800/21, relativa a ajudes específiques per a
Balears després de les reunions mantingudes amb diversos
membres del Govern central. DS núm. 69, pàg. 4102.

RGE núm. 1801/21, relativa a vacunació de càrrecs públics.
DS núm. 69, pàg. 4093.

RGE núm. 1811/21, relativa a ajudes a autònoms i PIME
afectats pels tancaments. DS núm. 69, pàg. 4104.

RGE núm. 2023/21, relativa a calendari de reunions per als
pròxims mesos entre el Govern de les Illes Balears i l’Estat per
avançar en les negociacions del finançament del REIB. DS
núm. 70, pàg. 4157.

RGE núm. 2049/21, relativa a participació dels empresaris
turístics en proves i controls per fer de Balears una destinació
segura. DS núm. 70, pàg. 4155.

RGE núm. 2059/21, relativa a plataformes reivindicatives
davant la gestió de la crisi ocasionada per la pandèmia. DS
núm. 70, pàg. 4161.

RGE núm. 2062/21, relativa a comissió d’investigació pels
casos de menors prostituïts. DS núm. 70, pàg. 4158.

RGE núm. 2064/21, relativa a requeriment del Parlament
Europeu al Govern sobre els abusos sexuals a menors tutelats
per l’administració. DS núm. 70, pàg. 4159.

RGE núm. 2239/21, relativa a mesures previstes per tombar
la corba de l’atur a Balears. DS núm. 71, pàg. 4235.

RGE núm. 2245/21, relativa a dades de desocupació. DS
núm. 71, pàg. 4236.

RGE núm. 2293/21, relativa a creixement de la desocupació
a Balears. DS núm. 71, pàg. 4238.

RGE núm. 2298/21, relativa a incompliment de l’Estat
envers els ciutadans de les Illes Balears. DS núm. 71, pàg.
4234.

RGE núm. 2310/21, relativa a expropiació d’habitatges. DS
núm. 71, pàg. 4239.

RGE núm. 2451/21, relativa a valoració de la votació al
Congrés dels Diputats de la Proposició de llei sobre el comerç
minorista. DS núm. 72, pàg. 4325.

RGE núm. 2455/21, relativa a política d’habitatge. DS núm.
72, pàg. 4327.

RGE núm. 2469/21, relativa a política econòmica per salvar
el teixit productiu de les Illes Balears. DS núm. 72, pàg. 4329.

RGE núm. 2557/21, relativa a situació sanitària i mesures
acordades a Menorca. DS núm. 72, pàg. 4324.

RGE núm. 2558/21, relativa a gestió d’ajudes directes per
als sectors afectats per la crisi. DS núm. 72, pàg. 4328.

RGE núm. 2638/21, relativa a acompliment de restriccions
dels turistes per Setmana Santa. DS núm. 74, pàg. 4460.

RGE núm. 2672/21, relativa a mesures d’agilitació
administrativa per garantir que els prop de 1.000 milions
d’euros en ajuts directes arribin a les empreses. DS núm. 73,
pàg. 4383.

RGE núm. 2674/21, relativa a vacunació de la COVID-19.
DS núm. 73, pàg. 4385.

RGE núm. 2684/21, relativa a immunització del 70% de la
població al mes de juny. DS núm. 73, pàg. 4387.

RGE núm. 2685/21, relativa a reactivació turística. DS núm.
73, pàg. 4386.

RGE núm. 2870/21, relativa a Règim Especial de les Illes
Balears i nou sistema de finançament. DS núm. 74, pàg. 4459.

RGE núm. 2888/21, relativa a mesures urgents adoptades
pel Govern per a l’accés immediat a les ajudes directes als
autònoms, empreses i PIME. DS núm. 74, pàg. 4463.

RGE núm. 2889/21, relativa a desenvolupament de la Llei
de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.
DS núm. 74, pàg. 4458.

RGE núm. 2898/21, relativa a transparència real en la gestió
dels projectes finançats amb els fons europeus de reactivació.
DS núm. 74, pàg. 4464.

RGE núm. 2982/21, relativa a control sanitari de l’aeroport
de Palma. DS núm. 74, pàg. 4462.

RGE núm. 3788/21, relativa a calendari de vacunació. DS
núm. 75, pàg. 4532.

RGE núm. 3798/21, relativa a alternatives del Govern per
a la desescalada davant la finalització de l’estat d’alarma. DS
núm. 75, pàg. 4535.

RGE núm. 3807/21, relativa a perspectives per a la
temporada turística d’enguany. DS núm. 75, pàg. 4536.

RGE núm. 3809/21, relativa a manteniment de les
restriccions a l’hoteleria, la restauració i l’oci nocturn. DS núm.
75, pàg. 4533.

RGE núm. 3913/21, relativa a exclusió a la Llei de canvi
climàtic estatal de mesures respecte de la prohibició dels
vehicles amb diesel. DS núm. 76, pàg. 4593.

RGE núm. 3917/21, relativa a connectivitat aèria. DS núm.
76, pàg. 4592.

RGE núm. 3927/21, relativa a participació en actes
d’exaltació de la Segona República. DS núm. 76, pàg. 4595.

RGE núm. 3936/21, relativa a transparència real en la gestió
de la pandèmia. DS núm. 76, pàg. 4598.

RGE núm. 4065/21, relativa a flexibilització de les
restriccions a l’hostaleria. DS núm. 76, pàg. 4596.

RGE núm. 4146/21, relativa a ampliació de la temporada
turística fins a Nadal. DS núm. 77, pàg. 4643.
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RGE núm. 4150/21, relativa a recuperació del nombre de
turistes. DS núm. 77, pàg. 4644.

RGE núm. 4151/21, relativa a compliment de l’acord
d’investidura amb MÉS per Menorca d’elaborar els informes
necessaris per avaluar la viabilitat de la transferència de la
gestió dels recursos hídrics. DS núm. 77, pàg. 4642.

RGE núm. 4155/21, relativa a transparència per a l’adopció
de les mesures restrictives per la COVID-19. DS núm. 77, pàg.
4646.

RGE núm. 4163/21, relativa a actuacions un cop decaigui
l’estat d’alarma. DS núm. 77, pàg. 4647.

RGE núm. 4319/21, relativa a valoració dels problemes i
incompliments del Decret 25/2018, sobre la conservació de la
posidònia. DS núm. 78, pàg. 4695.

RGE núm. 4323/21, relativa a comunisme o llibertat. DS
núm. 78, pàg. 4696.

RGE núm. 4331/21, relativa a resposta a la proposta d’OSP
Menorca-Barcelona. DS núm. 78, pàg. 4694.

RGE núm. 4342/21, relativa a previsions en relació amb la
“desescalada lenta” d’aquesta pandèmia. DS núm. 78, pàg.
4699.

RGE núm. 4344/21, relativa a transparència per a l’adopció
de les mesures restrictives per la COVID-19. DS núm. 78, pàg.
4698.

RGE núm. 4621/21, relativa a garantir la salut pública un
cop expirat l'estat d'alarma. DS núm. 80, pàg. 4803.

RGE núm. 4623/21, relativa a drets dels ciutadans de
Balears. DS núm. 80, pàg. 4808.

RGE núm. 4625/21, relativa a pla de desescalada. DS núm.
80, pàg. 4809.

RGE núm. 4820/21, relativa a la previsió de la no-inclusió
de dotació del factor d'insularitat en els pressuposts generals de
l’Estat per al 2022. DS núm. 80, pàg. 4804.

RGE núm. 4824/21, relativa a escàndols dels menors
tutelats. DS núm. 80, pàg. 4811.

RGE núm. 4838/21, relativa a anunci de Pedro Sánchez que
en cent dies tindrem immunitat de grup a Espanya. DS núm. 80,
pàg. 4805.

RGE núm. 4929/21, relativa a denegació del permís
especial per a la realització de la Trail CdC 2021. DS núm. 80,
pàg. 4807.

RGE núm. 4990/21, relativa a valoració dels incompliments
de l’escola concertada. DS núm. 81, pàg. 4860.

RGE núm. 4997/21, relativa a visites de turistes aquesta
temporada. DS núm. 81, pàg. 4862.

RGE núm. 5012/21, relativa a rebaixa fiscal per ajudar a
incentivar l’economia. DS núm. 81, pàg. 4865.

RGE núm. 5013/21, relativa als autònoms i al sistema de
cotitzacions anunciat pel Govern d'Espanya. DS núm. 81, pàg.
4864.

RGE núm. 5073/21, relativa a admissió a tràmit per part del
Tribunal Constitucional del recurs d’inconstitucionalitat contra
el pressupost general de l’Estat per a l’any 2021. DS núm. 81,
pàg. 4861.

RGE núm. 5150/21, relativa a president de la Generalitat
catalana. DS núm. 82, pàg. 4917.

RGE núm. 5153/21, relativa a aixecament de les
restriccions que limiten l'activitat als habitatges de vacances.
DS núm. 82, pàg. 4915.

RGE núm. 5173/21, relativa a polítiques dutes a terme pel
Govern en els dos primers anys de legislatura. DS núm. 82,
pàg. 4919.

RGE núm. 5254/21, relativa a repartiment dels 855 milions
d’euros en benefici de les empreses. DS núm. 82, pàg. 4918.

RGE núm. 5255/21, relativa a ús de la llengua catalana per
part de les autoritats en l'acte de celebració de l'ascens de la
Unió Esportiva Eivissa. DS núm. 82, pàg. 4914.

RGE núm. 5312/21, relativa a assignatures pendents per al
que queda de legislatura. DS núm. 84, pàg. 5065.

RGE núm. 5335/21, relativa a factor d’insularitat del règim
especial de les Illes Balears. DS núm. 83, pàg. 4977.

RGE núm. 5429/21, relativa a valoració de la sentència del
Tribunal Suprem. DS núm. 83, pàg. 4980.

RGE núm. 5431/21, relativa pla B del Govern per a la
reactivació turística davant la decisió del Regne Unit de deixar
les Illes Balears fora de la llista verda. DS núm. 83, pàg. 4981.

RGE núm. 5435/21, relativa a sentència del Tribunal
Suprem en relació amb les restriccions imposades als ciutadans
de les Illes Balears. DS núm. 83, pàg. 4978.

RGE núm. 5472/21, relativa a projectes estratègics per a la
recuperació i la transformació econòmica (PERTE) per avançar
cap al canvi de model econòmic. DS núm. 84, pàg. 5061.

RGE núm. 5474/21, relativa a dades econòmiques i socials
a Balears. DS núm. 84, pàg. 5067.

RGE núm. 5476/21, relativa a ocupació il·legal. DS núm.
84, pàg. 5063.

RGE núm. 5481/21, relativa a consensos per a l’aprovació
de la Llei d’educació de les Illes Balears. DS núm. 84, pàg.
5068.

RGE núm. 5490/21, relativa a situació econòmica a les Illes
Balears. DS núm. 84, pàg. 5064.

RGE núm. 6395/21, relativa a l’acció del Govern balear.
DS núm. 85, pàg. 5122.

RGE núm. 6396/21, relativa a la posada en marxa de la
nova figura de l’agent COVID. DS núm. 85, pàg. 5121.

RGE núm. 6410/21, relativa a la compareixença de la
presidenta en el Parlament. DS núm. 85, pàg. 5125.

RGE núm. 6411/21, relativa a la valoració de la gestió de
l’administració del Govern del rebrot de la COVID-19. DS
núm. 85, pàg. 5120.

RGE núm. 6414/21, relativa a les accions del Govern en
relació amb els augments dels contagis COVID-19. DS núm.
85, pàg. 5124.

RGE núm. 7578/21, relativa a expedient obert a una doctora
del centre de salut de Son Pisà. DS núm. 91, pàg. 5307.

RGE núm. 7614/21, relativa a data prevista de la reunió de
la comissió mixta per tractar el tema del factor d’insularitat del
règim especial. DS núm. 91, pàg. 5306.

RGE núm. 7626/21, relativa a pressuposts per a l’exercici
2022. DS núm. 91, pàg. 5309.

RGE núm. 7641/21, relativa a mesures per estimular
l’economia. DS núm. 91, pàg. 5310.

RGE núm. 7711/21, relativa a grau de satisfacció amb el
resultat de la reunió de la comissió mixta del passat dijous. DS
núm. 93, pàg. 5395.

RGE núm. 7716/21, relativa a paper del Parlament en la
vida política de les Illes Balears. DS núm. 93, pàg. 5396.

RGE núm. 7725/21, relativa a compliment del govern del
Sr. Sánchez amb els ciutadans de les Illes Balears. DS núm. 93,
pàg. 5400.

RGE núm. 7728/21, relativa a valoració de la Comissió
Mixta celebrada dia 23 de setembre. DS núm. 93, pàg. 5399.

RGE núm. 7852/21, relativa a menor tutelada
desapareguda. DS núm. 93, pàg. 5398.
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RGE núm. 8091/21, relativa a gestions davant l’arribada
massiva d’immigrants. DS núm. 94, pàg. 5475.

RGE núm. 8092/21, relativa a solucions del Govern als
problemes dels joves a les Illes Balears. DS núm. 94, pàg.
5476.

RGE núm. 8102/21, relativa a increment en l’arribada de
persones immigrants a les Illes Balears. DS núm. 94, pàg. 5477.

RGE núm. 9510/21, relativa a una única licitació per a la
construcció dels 9 nous centres de salut projectats a Mallorca.
DS núm. 94, pàg. 5474.

RGE núm. 9656/21, relativa a fons europeus. DS núm. 95,
pàg. 5546.

RGE núm. 9658/21, relativa a actualització del complement
de residència per als empleats públics destinats a Balears en el
pressupost general de l’Estat per a l’any 2022, insularitat digna.
DS núm. 95, pàg. 5548.

RGE núm. 9667/21, relativa a acord entre PSOE i Unidas
Podemos per al pressupost general de l’Estat i la Llei
d’habitatge. DS núm. 95, pàg. 5549.

RGE núm. 9669/21, relativa a accions per reposicionar el
turisme de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5545.

RGE núm. 10796/21, relativa a valoració de la inversió per
a Balears prevista al Projecte de llei de pressuposts generals de
l’Estat per a 2022. DS núm. 96, pàg. 5640.

RGE núm. 10799/21, relativa a la distribució per illes de les
inversions previstes al Pla estratègic autonòmic. DS núm. 96,
pàg. 5638.

RGE núm. 10816/21, relativa a valoració a dia d’avui de
l’acord sobre el factor d’insularitat. DS núm. 96, pàg. 5644.

RGE núm. 10817/21, relativa a valoració del tracte cap a
Balears dels pressuposts generals de l’Estat per al 2022. DS
núm. 96, pàg. 5642.

RGE núm. 11605/21, relativa a col·laboració entre les
diferents administracions públiques respecte de l’arribada
massiva d’immigrants il·legals. DS núm. 96, pàg. 5641.

RGE núm. 11667/21, relativa a finançament dels convenis
de carreteres. DS núm. 97, pàg. 5711.

RGE núm. 11669/21, relativa a habitatge a preus
assequibles per als joves. DS núm. 97, pàg. 5712.

RGE núm. 11687/21, relativa a necessitats educatives de les
famílies. DS núm. 97, pàg. 5713.

RGE núm. 11818/21, relativa a aprovació d’un règim fiscal
propi en benefici dels ciutadans i les empreses de les Illes
Balears. DS núm. 97, pàg. 5716.

RGE núm. 11819/21, relativa a actuacions del Govern
davant una possible sisena onada de la COVID-19 a les Illes
Balears. DS núm. 97, pàg. 5715.

RGE núm. 11890/21, relativa a immigració il·legal. DS
núm. 99, pàg. 5847.

RGE núm. 11901/21, relativa a impuls a l’emprenedoria a
les Illes Balears. DS núm. 99, pàg. 5848.

RGE núm. 12020/21, relativa a aprofitament de tots els
recursos disponibles en favor de les PIME en matèria
d’innovació industrial. DS núm. 99, pàg. 5849.

RGE núm. 12036/21, relativa a pujada generalitzada de
preus a les Illes Balears. DS núm. 99, pàg. 5852.

RGE núm 12037/21, relativa a oficina anticorrupció eficaç
i independent a les Illes Balears. DS núm. 99, pàg. 5850.

RGE núm. 12120/21, relativa a objectius de la Comissió de
les Illes de la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes
d’Europa. DS núm. 99, pàg. 5845.

RGE núm. 12188/21, relativa a traspàs a la comunitat de la
gestió dels ports d'Eivissa, Maó, La Savina i Alcúdia. DS núm.
100, pàg. 5911.

RGE núm. 12198/21, relativa a pressuposts 2022 i reducció
de la sobredimensió de l’organigrama d’alts càrrecs i personal
eventual del Govern. DS núm. 100, pàg. 5914.

RGE núm. 12200/21, relativa a comissió d'investigació
sobre menors tutelades. DS núm. 100, pàg. 5913.

RGE núm. 12209/21, relativa a renúncia als convenis de
carreteres amb els consells a canvi del factor d’insularitat. DS
núm. 100, pàg. 5915.

RGE núm. 12211/21, relativa a problemàtica en les beques
de menjador. DS núm. 100, pàg. 5910.

RGE núm. 12379/21, relativa a despesa publicitària del
festival “Los 40 Music Awards”. DS núm. 101, pàg. 5954.

RGE núm. 12387/21, relativa a institut a Son Ferriol. DS
núm. 101, pàg. 5955.

RGE núm. 12388/21, relativa a situació de la sanitat pública
de Balears. DS núm. 101, pàg. 5957.

RGE núm. 12398/21, relativa a finalitats a les quals s’ha de
destinar la recaptació de l’ecotaxa. DS núm. 101, pàg. 5959.

RGE núm. 12400/21, relativa a vet a l’esmena als
pressuposts generals de l’Estat 2022 a l’actualització del
complement de residència per a empleats públics. DS núm.
101, pàg. 5958.

RGE núm. 12902/21, relativa a mesures per frenar el
creixement poblacional insostenible de les Illes Balears. DS
núm. 102, pàg. 6033.

RGE núm. 12904/21, relativa a la importància de les
cambres de comerç. DS núm. 103, pàg. 6075.

RGE núm. 12921/21, relativa a mesures davant la nova
onada de la COVID-19. DS núm. 102, pàg. 6036.

RGE núm. 12930/21, relativa a la denominació “Països
Catalans”. DS núm. 102, pàg. 6034.

RGE núm. 12931/21, relativa a recent sentència del
Tribunal Suprem i el model lingüístic proposat al Projecte de
llei d’educació a les Illes Balears. DS núm. 102, pàg. 6035.

RGE núm. 14009/21, relativa a declaracions responsables
per fer obres. DS núm. 103, pàg. 6077.

RGE núm. 14022/21, relativa a afirmacions sobre VOX. DS
núm. 103, pàg. 6078.

RGE núm. 14024/21, relativa a acceptació de les crítiques
dels ciutadans per part de la presidenta del Govern. DS núm.
103, pàg. 6081.

RGE núm. 14027/21, relativa a escalada de preus i inflació
que colpeja l'economia de les famílies de les Illes Balears i la
seva no-consideració en els pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2022. DS núm. 103, pàg.
6079.

RGE núm. 14338/21, relativa a nou model de finançament
per a les comunitats autònomes. DS núm. 104, pàg. 6145.

RGE núm. 14341/21, relativa a reforma del sistema de
finançament autonòmic. DS núm. 104, pàg. 6144.

RGE núm. 14344/21, relativa a valoració de la proposta de
reforma del sistema de finançament autonòmic. DS núm. 104,
pàg. 6147.

RGE núm. 14356/21, relativa a informe sobre el càlcul de
la població ajustada al sistema de finançament. DS núm. 104,
pàg. 6148.
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Compareixences
RGE núm. 24/21, per tal d’informar sobre la situació de la

pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears, l’evolució de la
campanya de vacunació i els efectes de les mesures de Govern
sobre el teixit econòmic de les Illes Balears. DS núm. 65, pàg.
3836-3841, 3857-3861, 3868-3871.

VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS, JUAN
PEDRO YLLANES I SUÁREZ

Interpel·lacions
RGE núm. 10296/19, relativa a lluita contra el canvi

climàtic. DS núm. 68, pàg. 4021-4022, 4023-4024.
RGE núm. 3771/21, relativa a política del Govern en

relació amb la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i
reconeixement democràtics de les Illes Balears. DS núm. 76,
pàg. 4601-4603, 4604-4605.

RGE núm. 7504/21, relativa a política general del Govern
en matèria de descarbonització de les centrals tèrmiques a les
Illes Balears. DS núm. 93, pàg. 5403-5405, 5406.

Preguntes
RGE núm.1228/21, relativa a solucions per l’encariment de

la factura elèctrica. DS núm. 66, pàg. 3878.
RGE núm. 1416/21, relativa a parc fotovoltaic a Son Bonet.

DS núm. 67, pàg. 3941.
RGE núm. 1802/21, relativa a fosses de la Guerra Civil. DS

núm. 69, pàg. 4078.
RGE núm. 2053/21, relativa a segon enllaç submarí

Mallorca-Menorca per al subministrament elèctric. DS núm.
70, pàg. 4141.

RGE núm. 2063/21, relativa a normalitat democràtica. DS
núm. 70, pàg. 4148.

RGE núm. 2297/21, relativa a mesures per millorar la
qualitat de l’aire de Maó. DS núm. 72, pàg. 4302.

RGE núm. 2305/21, relativa a ajudes al comerç de Palma.
DS núm. 72, pàg. 4306.

RGE núm. 2306/21, relativa a actes de reconeixement i
memòria per recordar qui fou batlle d’Es Castell, el Sr.
Francesc Gimier Sintes. DS núm. 72, pàg. 4304.

RGE núm. 2465/21, relativa a política de diversificació
econòmica del Govern. DS núm. 72, pàg. 4310.

RGE núm. 2675/21, relativa a ajudes a tots els sectors
productius. DS núm. 73, pàg. 4369.

RGE núm. 2676/21, relativa a instal·lació a Menorca d’una
planta fotovoltaica. DS núm. 73, pàg. 4377.

RGE núm. 2680/21, relativa a sectors i a empreses excloses
de les mesures del Reial decret llei 5/2021, de mesures
extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta
a la pandèmia de la COVID-19. DS núm. 73, pàg. 4370.

RGE núm. 2881/21, relativa a criteris de la Secretaria
Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica. DS
núm. 74, pàg. 4445.

RGE núm. 2882/21, relativa a impacte mediambiental de la
generació eòlica d’energia. DS núm. 74, pàg. 4443.

RGE núm. 2893/21, relativa a relació entre els marins
Churruca, Cervera i Gravina. DS núm. 74, pàg. 4444.

RGE núm. 3922/21, relativa a mesures de la Direcció
General d’Innovació per afavorir l’atracció i retenció de talent
a Balears. DS núm. 76, pàg. 4590.

RGE núm. 3935/21, relativa a les restriccions a la circulació
de vehicles diesel l’any 2025. DS núm. 76, pàg. 4584.

RGE núm. 4630/21, relativa a pla de desescalada per al
sector de noces i esdeveniments. DS núm. 80, pàg. 4784.

RGE núm. 4993/21, relativa a adaptació de la central
tèrmica de Maó a la nova normativa europea de reducció
d’emissions. DS núm. 81, pàg. 4847.

RGE núm. 5139/21, relativa a estació permanent de
mesurament de qualitat de l’aire al port de La Savina. DS núm.
83, pàg. 4976.

RGE núm. 5326/21, relativa a garantia de subministrament
elèctric a Menorca. DS núm. 83, pàg. 4971.

RGE núm. 5330/21, relativa a noves tarifes de la factura
elèctrica. DS núm. 83, pàg. 4968.

RGE núm. 5337/21, relativa a productivitat i problemes
tècnics al parc eòlic d'Es Milà. DS núm. 83, pàg. 4960.

RGE núm. 5479/21, relativa a avançament de les rebaixes.
DS núm. 84, pàg. 5060.

RGE núm. 5487/21, relativa a prohibició de la venda de
vehicles diesel el 2025. DS núm. 84, pàg. 5052.

RGE núm. 7634/21, relativa a escalada del preu de la llum.
DS núm. 91, pàg. 5297.

RGE núm. 8090/21, relativa a aposta de comerços made in
China pel producte balear. DS núm. 94, pàg. 5465.

RGE núm. 8099/21, relativa a la situació del petit i mitjà
comerç a les Illes Balears. DS núm. 94, pàg. 5459.

RGE núm. 9663/21, relativa a acords i consensos amb les
patronals del petit i mitjà comerç. DS núm. 95, pàg. 5532.

RGE núm. 10801/21, relativa a necessitats anuals de quotes
de CO2 per a la generació de l’energia a les Illes Balears. DS
núm. 96, pàg. 5626.

RGE núm. 11675/21, relativa a pèrdua del 10% dels llocs
de feina d’empreses tecnològiques en vuit anys. DS núm. 97,
pàg. 5699.

RGE núm. 11678/21, relativa a retard en el canvi de
combustible a la central tèrmica de Maó. DS núm. 97, pàg.
5700.

RGE núm. 12021/21, relativa a actuacions programades per
a Formentera en matèria de mesurament i millora de la qualitat
de l'aire. DS núm. 100, pàg. 5895.

RGE núm. 12022/21, relativa a pla possible per a la gran
apagada. DS núm. 100, pàg. 5893.

RGE núm. 12187/21, relativa a valoració de les necessitats
de la Cambra de Comerç de Menorca. DS núm. 100, pàg. 5898.

RGE núm. 12920/21, relativa a transparència del Govern.
DS núm. 102, pàg. 6031.

RGE núm. 14125/21, relativa a ocultació d’informació
sobre la COVID per part del Govern socialista. DS núm. 103,
pàg. 6074.

RGE núm. 14339/21, relativa a escassesa de productes
aquestes festes de Nadal. DS núm. 104, pàg. 6135.

Compareixences
RGE núm. 1733/21, per tal d’informar sobre el

desenvolupament de la transició energètica a les Illes Balears
i retre compte del desenvolupament de la Llei 10/2019, de 22
de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. DS núm. 73,
pàg. 4408-4412, 4425-4428, 4434-4436.
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TEMÀTIC

- A -

Abusos
DS núm. 80, pàg. 4790.
sexuals
DS núm. 70, pàg. 4159.
DS núm. 79, pàg. 4740.
DS núm. 100, pàg. 5909.
DS núm. 104, pàg. 6143.

Acadèmies de reforç educatiu (vegeu Educació, centres i —)

Acció del Govern balear
DS núm. 85, pàg. 5122 i 5124.

Activitat turística
DS núm. 74, pàg. 4466.
DS núm. 75, pàg. 4551.
complementària
DS núm. 70, pàg. 4154.

Administració pública
DS núm. 96, pàg. 5641.
agilitació
DS núm. 74, pàg. 4452.
temporalitat
DS núm. 68, pàg. 4005.
DS núm. 69, pàg. 4073.
DS núm. 95, pàg. 5528.

Aeroport de Palma
DS núm. 74, pàg. 4462.
DS núm. 99, pàg. 5841.

Afganistan
DS núm. 93, pàg. 5431.

Aforament
DS núm. 91, pàg. 5295.

Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)
DS núm. 69, pàg. 4087.
DS núm. 77, pàg. 4638.

Agressió
DS núm. 98, pàg. 5765.

Agricultura
DS núm. 98, pàg. 5777.
DS núm. 100, pàg. 5922.
Conferència Sectorial
DS núm. 99, pàg. 5833.
DS núm. 100, pàg. 5894.
explotacions agricolaramaderes
DS núm. 96, pàg. 5628.
organitzacions professionals agràries
DS núm. 81, pàg. 4849.

Aigües
depuració
DS núm. 79, pàg. 4742 i 4745.
fecals
DS núm. 100, pàg. 5904.
potable
DS núm. 68, pàg. 4012.

Aiguats
DS núm. 93, pàg. 5386.

Aire, qualitat
DS núm. 71, pàg. 4222.
DS núm. 72, pàg. 4302.
DS núm. 82, pàg. 4913.
DS núm. 83, pàg. 4976.
DS núm. 99, pàg. 5833.
DS núm. 100, pàg. 5895.

Ajudes
DS núm. 71, pàg. 4261.
per la crisi
DS núm. 66, pàg. 3895.
per desplaçament
DS núm. 78, pàg. 4691.
directes
DS núm. 70, pàg. 4154.
DS núm. 72, pàg. 4328.
DS núm. 73, pàg. 4383.
DS núm. 82, pàg. 4902.
específiques per a Balears
DS núm. 69, pàg. 4102.
tramitació
DS núm. 82, pàg. 4935.
DS núm. 97, pàg. 5732.

Ajuntament de Palma
DS núm. 96, pàg. 5627.

Al·lergologia (vegeu Reumatologia i —)

Alts càrrecs, reducció
DS núm. 79, pàg. 4739.
DS núm. 100, pàg. 5914.

Alumnes
amb necessitats especials
DS núm. 68, pàg. 4017.
DS núm. 76, pàg. 4605.
trasllat entre centres
DS núm. 66, pàg. 3885.

Animals a l’entorn humà
DS núm. 79, pàg. 4750.
DS núm. 81, pàg. 4872.

Apartaments turístics
DS núm. 77, pàg. 4628.

Apostes
DS núm. 94, pàg. 5493.
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Arbres
DS núm. 101, pàg. 5940.

Arena
DS núm. 98, pàg. 5777.
DS núm. 99, pàg. 5830.

Asperger, síndrome
DS núm. 83, pàg. 4957.

Assignatures pendents
DS núm. 83, pàg. 4958.
DS núm. 84, pàg. 5065.

Atenció
Primària
DS núm. 73, pàg. 4381.
DS núm. 91, pàg. 5305.
DS núm. 98, pàg. 5763.
sanitària
DS núm. 80, pàg. 4826.

Atur
DS núm. 71, pàg. 4228 i 4235.
DS núm. 85, pàg. 5108.

Aules
climatització
DS núm. 66, pàg. 3899.
DS núm. 68, pàg. 4024.
semipresencialitat
DS núm. 68, pàg. 4016.

Autònoms
DS núm. 69, pàg. 4104.
DS núm. 71, pàg. 4253.
DS núm. 81, pàg. 4864.
DS núm. 96, pàg. 5659.
empreses i PIME
DS núm. 74, pàg. 4463.
i PIME

ajudes
DS núm. 69, pàg. 4104.
DS núm. 71, pàg. 4226.

Autoritat Portuària
DS núm. 84, pàg. 5101.

Autotaxi
DS núm. 94, pàg. 5460.

- B -

Bales de palla
DS núm. 70, pàg. 4144.
DS núm. 71, pàg. 4221.

Banyalbufar
DS núm. 98, pàg. 5777.
DS núm. 99, pàg. 5830.

Barques
d’arrossegament
DS núm. 99, pàg. 5837.
d’arts menors
DS núm. 75, pàg. 4520.

Barracons
DS núm. 77, pàg. 4637.

Basses de regants
DS núm. 69, pàg. 4076.

Begudes
DS núm. 96, pàg. 5632.

Beques menjador
DS núm. 80, pàg. 4796.
DS núm. 100, pàg. 5910.

Berlín, viatge
DS núm. 80, pàg. 4801.

Biblioteca Can Sales
DS núm. 97, pàg. 5695.

Bitllets d’avió
DS núm. 96, pàg. 5636.

- C -

Cabrera
DS núm. 85, pàg. 5113.

Cambres de comerç
DS núm. 102, pàg. 6033.
DS núm. 103, pàg. 6075.
de Menorca
DS núm. 100, pàg. 5898.

Càncer
de còlon
DS núm. 74, pàg. 4441.

cribratge
DS núm. 74, pàg. 4455.

detecció precoç
DS núm. 67, pàg. 3942.
DS núm. 68, pàg. 4003.
Dia mundial
DS núm. 66, pàg. 3875.
de mama
DS núm. 95, pàg. 5527.
DS núm. 96, pàg. 5624 i 5631.
de pròstata
DS núm. 80, pàg. 4787.

Cànon de l’aigua
DS núm. 67, pàg. 3940.

Cans d’assistència
DS núm. 67, pàg. 3966.
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Canvi climàtic
DS núm. 68, pàg. 4019.
DS núm. 70, pàg. 4168.
DS núm. 73, pàg. 4408.

Càrrecs públics
DS núm. 67, pàg. 3957.
DS núm. 75, pàg. 4527.

Carreteres, convenis
DS núm. 97, pàg. 5711.
DS núm. 100, pàg. 5915.
DS núm. 102, pàg. 6027.

Centres d’Educació i Infantil i primària (CEIP) d’Inca
DS núm. 100, pàg. 5903.

Centrals tèrmiques 
DS núm. 93, pàg. 5402.
DS núm. 95, pàg. 5555.
de Maó
DS núm. 81, pàg. 4847.
DS núm. 97, pàg. 5700.

Centres de salut
DS núm. 73, pàg. 4368.
DS núm. 77, pàg. 4629.
DS núm. 79, pàg. 4737.
nous
DS núm. 94, pàg. 5474.
Son Pisà
DS núm. 91, pàg. 5307.

Churruca, Cervera i Gravina, marins
DS núm. 74, pàg. 4444.

Ciència, mesures d’impuls
DS núm. 81, pàg. 4887.

Cirurgies no urgents
DS núm. 100, pàg. 5900.

Combustibles
DS núm. 100, pàg. 5899.

Comerç
DS núm. 66, pàg. 3904.
DS núm. 71, pàg. 4261.
made in China
DS núm. 94, pàg. 5465.
minorista
DS núm. 72, pàg. 4325.
de Palma

ajudes
DS núm. 71, pàg. 4230.
DS núm. 72, pàg. 4306.

petit i mitjà
DS núm. 94, pàg. 5459.
DS núm. 95, pàg. 5532.
reactivació
DS núm. 66, pàg. 3904.

Comissió mixta
DS núm. 93, pàg. 5395 i 5399.
DS núm. 94, pàg. 5501.

Comitè de malalties infeccioses
DS núm. 79, pàg. 4747.

Comunisme
DS núm. 78, pàg. 4696.

Conciliació familiar
DS núm. 96, pàg. 5637.

Concursos empresarials
DS núm. 104, pàg. 6129.

Confinament
DS núm. 66, pàg. 3889.

Congrés dels Diputats
DS núm. 72, pàg. 4325.

Connectivitat
DS núm. 76, pàg. 4592.

Connexió elèctrica
DS núm. 98, pàg. 5771.

Consell Insular de Mallorca
DS núm. 91, pàg. 5302.
DS núm. 99, pàg. 5840.

Conseller de Mobilitat i Habitatge
DS núm. 95, pàg. 5540.

Conselleria
d’Educació
DS núm. 79, pàg. 4746.
DS núm. 101, pàg. 5951.
de Fons Europeus, Universitat i Cultura
DS núm. 70, pàg. 4149.

Constitució
clàusula de responsabilitat constitucional
DS núm. 99, pàg. 5867.
recursos d’inconstitucionalitat
DS núm. 68, pàg. 4048.
DS núm. 81, pàg. 4861.
DS núm. 96, pàg. 5627.
DS núm. 97, pàg. 5692.

Consultes mèdiques
DS núm. 97, pàg. 5694.
demora
DS núm. 100, pàg. 5900.
oncològiques
DS núm. 67, pàg. 3942.
DS núm. 68, pàg. 4003.
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Contractació
incompliment d’acords
DS núm. 84, pàg. 5055.
juvenil
DS núm. 76, pàg. 4614.
per lots
DS núm. 99, pàg. 5874.
pública
DS núm. 67, pàg. 3954.
temporal
DS núm. 103, pàg. 6071.

Control sanitari
DS núm. 74, pàg. 4462.

Coronavirus
DS núm. 98, pàg. 5766.

Corredors turístics
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 80, pàg. 4785.

Cotitzacions, sistema
DS núm. 81, pàg. 4864.

COVID-19
DS núm. 73, pàg. 4385.
DS núm. 75, pàg. 4517.
DS núm. 76, pàg. 4577 i 4583.
DS núm. 77, pàg. 4627 i 4646.
DS núm. 78, pàg. 4698.
DS núm. 84, pàg. 5083.
agent
DS núm. 85, pàg. 5116 i 5121.

convocatòria
DS núm. 94, pàg. 5457.

certificat
DS núm. 84, pàg. 5046.
DS núm. 104, pàg. 6130.
contagis

augment
DS núm. 85, pàg. 5110 i 5124.
DS núm. 101, pàg. 5937.
DS núm. 102, pàg. 6022.
prevenció
DS núm. 94, pàg. 5472.
protocol d’actuacions
DS núm. 104, pàg. 6140.

control d’infeccions
DS núm. 82, pàg. 4905.
crisi
DS núm. 64, pàg. 3822.
DS núm. 68, pàg. 4040.
DS núm. 70, pàg. 4154.
DS núm. 71, pàg. 4253.
DS núm. 76, pàg. 4623.
DS núm. 80, pàg. 4826.
DS núm. 88, pàg. 5186.

hospitalària
DS núm. 102, pàg. 6019.

immunització de la població
DS núm. 66, pàg. 3896.

ocultació d’informació
DS núm. 103, pàg. 6074.
paga extraordinària
DS núm. 71, pàg. 4231.
pandèmia
DS núm. 65, pàg. 3836.
DS núm. 68, pàg. 4019.
DS núm. 69, pàg. 4096.
DS núm. 73, pàg. 4370.
passaport
DS núm. 95, pàg. 5530.
rebrot
DS núm. 85, pàg. 5120.
règim sancionador
DS núm. 64, pàg. 3822.
DS núm. 88, pàg. 5186.
sisena onada
DS núm. 97, pàg. 5715.
DS núm. 102, pàg. 6018 i 6036.
soca variant índia
DS núm. 82, pàg. 4899.
taxa de beneficis
DS núm. 102, pàg. 6056.
DS núm. 103, pàg. 6114.
variant Delta Plus
DS núm. 98, pàg. 5766.

Creixement poblacional insostenible
DS núm. 102, pàg. 6033 i 6038.
DS núm. 104, pàg. 6154.

Creuers
DS núm. 99, pàg. 5832.
DS núm. 103, pàg. 6074.
DS núm. 104, pàg. 6127 i 6137.
moratòria
DS núm. 77, pàg. 4649.
DS núm. 79, pàg. 4755.

Cribratges preventius
DS núm. 96, pàg. 5631.

Cronicitat 
DS núm. 67, pàg. 3953.
estratègia
DS núm. 75, pàg. 4531.

Cultura
DS núm. 72, pàg. 4308.
DS núm. 83, pàg. 4959.
DS núm. 96, pàg. 5666.
polítiques
DS núm. 72, pàg. 4320.

- D -

Dades econòmiques i socials
DS núm. 84, pàg. 5067.

Dalton Audiovisual
DS núm. 101, pàg. 5945.
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Declaracions responsables
DS núm. 103, pàg. 6077.

Decret 25/2018, de conservació de la posidònia
DS núm. 78, pàg. 4695.
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 91, pàg. 5288.

Decret llei 
5/2001
DS núm. 96, pàg. 5627.
DS núm. 97, pàg. 5692.
8/2020
DS núm. 84, pàg. 5049.
11/2020
DS núm. 64, pàg. 3822.
DS núm. 82, pàg. 4900.

modificació
DS núm. 83, pàg. 4996.
DS núm. 88, pàg. 5186.
DS núm. 98, pàg. 5790 i 5804.

6/2021
DS núm. 101, pàg. 5946.

Defensor de la gent gran
DS núm. 93, pàg. 5379.

Delictes d’odi
DS núm. 98, pàg. 5759.

Democràcia, normalitat
DS núm. 70, pàg. 4148.

Dependència, xarxa d’atenció
DS núm. 93, pàg. 5415.

Descarbonització
DS núm. 93, pàg. 5402.
DS núm. 95, pàg. 5555.

Desenvolupament rural
DS núm. 99, pàg. 5833.
DS núm. 100, pàg. 5894.

Desescalada
DS núm. 67, pàg. 3959.
DS núm. 71, pàg. 4223.
DS núm. 75, pàg. 4535.
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 80, pàg. 4784.
DS núm. 85, pàg. 5112.
lenta
DS núm. 78, pàg. 4699.
pla
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 80, pàg. 4809.

Desocupació
DS núm. 71, pàg. 4236 i 4238.
juvenil
DS núm. 68, pàg. 4010.

Despesa no financera
DS núm. 95, pàg. 5564.

Dia Mundial contra el càncer
DS núm. 66, pàg. 3875.

Digitalització (vegeu Innovació i —)

Direcció General
d’Innovació
DS núm. 76, pàg. 4590.
de Polítiques per a la Sobirania Alimentària
DS núm. 81, pàg. 4849.
DS núm. 103, pàg. 6064.

Director general
d’Agricultura
DS núm. 69, pàg. 4081.
de Pesca
DS núm. 94, pàg. 5470.

Discapacitat
valoracions
DS núm. 69, pàg. 4083.
física
DS núm. 68, pàg. 4008.

Don Pepe, apartaments
DS núm. 84, pàg. 5051.
DS núm. 91, pàg. 5301.
DS núm. 97, pàg. 5706.
DS núm. 103, pàg. 6082.

Dret Civil de Balears
DS núm. 72, pàg. 4346.

Drets
dels ciutadans
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 80, pàg. 4808.
lingüístics
DS núm. 83, pàg. 4983.
DS núm. 91, pàg. 5316.

- E -

Economia
DS núm. 65, pàg. 3836.
DS núm. 68, pàg. 4040.
DS núm. 72, pàg. 4329.
DS núm. 84, pàg. 5064.
circular
DS núm. 70, pàg. 4149.
diversificació
DS núm. 72, pàg. 4310.
estímuls
DS núm. 91, pàg. 5310.
model
DS núm. 84, pàg. 5061.
reactivació
DS núm. 73, pàg. 4374.
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DS núm. 75, pàg. 4524.
DS núm. 84, pàg. 5049.
rescat
DS núm. 67, pàg. 3956.
sostenibilitat
DS núm. 68, pàg. 4019.
DS núm. 69, pàg. 4096.

Ecotaxa
DS núm. 101, pàg. 5959.

Educació
avantguarda educativa
DS núm. 82, pàg. 4909.
centres
DS núm. 66, pàg. 3899.
DS núm. 67, pàg. 3951.
DS núm. 71, pàg. 4232.
DS núm. 91, pàg. 5289.
DS núm. 104, pàg. 6140. 

i acadèmies de reforç educatiu
DS núm. 72, pàg. 4364.
de Campos
DS núm. 103, pàg. 6072.
Es Mercadal
DS núm. 84, pàg. 5048.
primer trimestre
DS núm. 71, pàg. 4268.
de secundària
DS núm. 96, pàg. 5666.
d’educació de persones adultes (CEPA)
DS núm. 75, pàg. 4516 i 4518.
DS núm. 81, pàg. 4857.

curs 2021-2022
DS núm. 83, pàg. 5013.
DS núm. 101, pàg. 5961.
DS núm. 103, pàg. 6082.
equipaments
DS núm. 104, pàg. 6134.
infraestructures
DS núm. 76, pàg. 4586.
Inspecció Educativa
DS núm. 101, pàg. 5951.
necessitats educatives
DS núm. 97, pàg. 5713.

especials
DS núm. 91, pàg. 5304.
DS núm. 97, pàg. 5707.

qualitat
DS núm. 74, pàg. 4453.
suport educatiu
DS núm. 91, pàg. 5304.
0 a 3 anys
DS núm. 103, pàg. 6068.

Educadors socials
DS núm. 85, pàg. 5118.
DS núm. 96, pàg. 5666.

Eivissa
DS núm. 68, pàg. 4007.
DS núm. 76, pàg. 4577.

DS núm. 78, pàg. 4685.
DS núm. 84, pàg. 5051.
DS núm. 91, pàg. 5301.
DS núm. 93, pàg. 5380.
DS núm. 95, pàg. 5535.
DS núm. 100, pàg. 5904.
Aeroport
DS núm. 83, pàg. 4972.

Electricitat
factura
DS núm. 66, pàg. 3876.
DS núm. 83, pàg. 4968.
DS núm. 103, pàg. 6097.
gran apagada
DS núm. 99, pàg. 5832.
DS núm. 100, pàg. 5893.
subministrament
DS núm. 70, pàg. 4141.
DS núm. 83, pàg. 4971.

Embarcacions
instal·lació de càmeres
DS núm. 83, pàg. 4961.
reparació
DS núm. 101, pàg. 5949.

Emergències
DS núm. 73, pàg. 4389.
DS núm. 75, pàg. 4544.
DS núm. 95, pàg. 5550.
DS núm. 97, pàg. 5722.

Empleats públics
DS núm. 95, pàg. 5548.
DS núm. 101, pàg. 5958.

Emprenedoria
DS núm. 98, pàg. 5777.
DS núm. 99, pàg. 5848.

Empresaris turístics
DS núm. 70, pàg. 4155.

Empreses (vegeu també Autònoms, — i PIME)
de catering
DS núm. 80, pàg. 4800.
DS núm. 82, pàg. 4918.
petites
DS núm. 71, pàg. 4253.
solvència
DS núm. 73, pàg. 4370.
tecnològiques
DS núm. 97, pàg. 5699.

Energia
Carta
DS núm. 68, pàg. 4032.
CO2, quotes
DS núm. 96, pàg. 5626.
eòlica
DS núm. 74, pàg. 4443.
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generació
DS núm. 96, pàg. 5626.

Enllaç submarí
DS núm. 70, pàg. 4141.

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
DS núm. 83, pàg. 4964.
Consell Assessor de Continguts i Programació
DS núm. 97, pàg. 5731.

Ensenyament postobligatori
DS núm. 82, pàg. 4913.

Envasos d’un sol ús
DS núm. 71, pàg. 4224.
DS núm. 72, pàg. 4305.

Epilèpsia
DS núm. 81, pàg. 4843.

Escola
DS núm. 96, pàg. 5635.
concertada
DS núm. 81, pàg. 4860.

Esdeveniments (vegeu Noces i —)
i festivals musicals
DS núm. 69, pàg. 4074.

Espoli
DS núm. 104, pàg. 6147.

Esports
instal·lacions
DS núm. 71, pàg. 4225.
SOS Esports
DS núm. 71, pàg. 4223.

Establiments
hotelers
DS núm. 95, pàg. 5536 i 5538.
de restauració
DS núm. 74, pàg. 4457.

Estat, incompliments
DS núm. 71, pàg. 4234.

Estat d’alarma
DS núm. 75, pàg. 4530 i 4535.
DS núm. 77, pàg. 4647.
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 80, pàg. 4803.

Estudiants
DS núm. 78, pàg. 4691.

- F -

Famílies
DS núm. 82, pàg. 4903.
DS núm. 84, pàg. 5083.

FAO
DS núm. 94, pàg. 5470.

Fenomen meteorològic
DS núm. 71, pàg. 4222.

Ferreries
DS núm. 77, pàg. 4629.
DS núm. 79, pàg. 4737.

Ferris
DS núm. 80, pàg. 4794.

Fibrociment
DS núm. 101, pàg. 5941.

Fibrosi quística
DS núm. 72, pàg. 4302.

Finançament
DS núm. 97, pàg. 5711.
autonòmic
DS núm. 66, pàg. 3912.
DS núm. 104, pàg. 6144.

nou
DS núm. 104, pàg. 6145.
proposta de reforma
DS núm. 104, pàg. 6147.

sistema
DS núm. 74, pàg. 4459.
DS núm. 104, pàg. 6148.

Fiscalitat
alleujament
DS núm. 68, pàg. 4040.
capacitat decisòria
DS núm. 72, pàg. 4364.
harmonització
DS núm. 66, pàg. 3912.
rebaixa
DS núm. 80, pàg. 4812.
DS núm. 81, pàg. 4865.
règim fiscal propi
DS núm. 97, pàg. 5716.

FITUR
DS núm. 81, pàg. 4858.

FOGAIBA
DS núm. 94, pàg. 5464.

Fondeigs
DS núm. 94, pàg. 5461.
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Fons europeus
DS núm. 70, pàg. 4150.
DS núm. 72, pàg. 4312.
DS núm. 74, pàg. 4464.
DS núm. 79, pàg. 4763 i 4745.
DS núm. 94, pàg. 5474.
DS núm. 95, pàg. 5546.
DS núm. 104, pàg. 6165.
inversions
DS núm. 93, pàg. 5393.
Next Generation
DS núm. 67, pàg. 3944 i 3961.
DS núm. 72, pàg. 4323.
DS núm. 79, pàg. 4745.
DS núm. 84, pàg. 5069.
DS núm. 91, pàg. 5311.
DS núm. 93, pàg. 5407.
DS núm. 96, pàg. 5666.
React-EU
DS núm. 71, pàg. 4226.

Formació
garantia
DS núm. 98, pàg. 5772.
DS núm. 99, pàg. 5828.
nàutica, centres
DS núm. 66, pàg. 3876.
DS núm. 94, pàg. 5466.
professional

dual
DS núm. 70, pàg. 4153.
DS núm. 93, pàg. 5380.
grau superior
DS núm. 95, pàg. 5541.

xec
DS núm. 72, pàg. 4364.

Formentera
DS núm. 68, pàg. 4007.
DS núm. 73, pàg. 4382.
DS núm. 75, pàg. 4531.
DS núm. 93, pàg. 5380.
DS núm. 94, pàg. 5461.
DS núm. 95, pàg. 5535.
DS núm. 97, pàg. 5698.
DS núm. 99, pàg. 5833.
DS núm. 100, pàg. 5895.
DS núm. 101, pàg. 5944.
DS núm. 103, pàg. 6068.
DS núm. 104, pàg. 6150.
EDAR
DS núm. 104, pàg. 6136.

Fosses
DS núm. 69, pàg. 4078.

Fruits secs
DS núm. 98, pàg. 5764.

Funció pública
DS núm. 71, pàg. 4245.
DS núm. 103, pàg. 6071.

Funcionaris
DS núm. 81, pàg. 4880.
de l’Estat
DS núm. 103, pàg. 6061.

Fundació Impulsa Baleares
DS núm. 83, pàg. 4975.

Futbol 
estadis
DS núm. 91, pàg. 5295.
infantil
DS núm. 75, pàg. 4515.

- G -

Generalitat catalana
DS núm. 82, pàg. 4917.

Gimier Sintes, Sr.
DS núm. 71, pàg. 4224.
DS núm. 72, pàg. 4304.

Govern 
central
DS núm. 93, pàg. 5400 i 5439.
DS núm. 99, pàg. 5841.
de les Illes Balears

reestructuració
DS núm. 69, pàg. 4095.
DS núm. 79, pàg. 4739.
DS núm. 100, pàg. 5907.

Grip
DS núm. 102, pàg. 6018 i 6019.

- H -

Habitatges
DS núm. 71, pàg. 4230.
DS núm. 73, pàg. 4380.
DS núm. 74, pàg. 4452.
DS núm. 77, pàg. 4628 i 4631.
DS núm. 80, pàg. 4793.
DS núm. 82, pàg. 4935.
DS núm. 97, pàg. 5732.
DS núm. 98, pàg. 5775.
DS núm. 99, pàg. 5853.
DS núm. 101, pàg. 5967.
i apartaments turístics
DS núm. 77, pàg. 4628.
canvis normatius
DS núm. 75, pàg. 4526.
cessió temporal obligatòria
DS núm. 82, pàg. 4911.
expropiacions
DS núm. 71, pàg. 4230 i 4239.
DS núm. 72, pàg. 4314.
DS núm. 82, pàg. 4906.
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per a joves
DS núm. 91, pàg. 5292.
DS núm. 97, pàg. 5712.
noves mesures
DS núm. 95, pàg. 5544.
polítiques
DS núm. 72, pàg. 4315 i 4327.
DS núm. 81, pàg. 4866.
DS núm. 83, pàg. 4987.
DS núm. 94, pàg. 5468.
DS núm. 103, pàg. 6082.
de protecció oficial (HPO)
DS núm. 72, pàg. 4317.
DS núm. 74, pàg. 4451.
DS núm. 97, pàg. 5708.
DS núm. 101, pàg. 5943.
públic
DS núm. 81, pàg. 4853.
regulació de preus
DS núm. 74, pàg. 4449.
social i assequible
DS núm. 73, pàg. 4380.
de vacances
DS núm. 82, pàg. 4915.

Hemodiàlisi
DS núm. 66, pàg. 3875.

Herències en vida
DS núm. 82, pàg. 4907.

Hospital 
Can Misses
DS núm. 85, pàg. 5106.

llistes d’espera
DS núm. 100, pàg. 5896.

de Formentera
DS núm. 66, pàg. 3875.
DS núm. 80, pàg. 4799.
Mateu Orfila
DS núm. 103, pàg. 6066.
Son Espases

llistes d’espera
DS núm. 100, pàg. 5896.

Hostaleria
DS núm. 67, pàg. 3948.
DS núm. 71, pàg. 4261.
DS núm. 76, pàg. 4579 i 4596.
DS núm. 78, pàg. 4688.
hotelers
DS núm. 103, pàg. 6073.
DS núm. 104, pàg. 6126.

Hub audiovisual
DS núm. 96, pàg. 5629.

- I -

IB3
DS núm. 80, pàg. 4787.
empreses subcontractades
DS núm. 69, pàg. 4090.
producció de continguts
DS núm. 99, pàg. 5836.
renovació de la direcció
DS núm. 103, pàg. 6069.
serveis informatius
DS núm. 81, pàg. 4845.
DS núm. 103, pàg. 6067.

IBAVI
DS núm. 102, pàg. 6021.

Immigració
DS núm. 94, pàg. 5475 i 5477.
DS núm. 96, pàg. 5641.
DS núm. 98, pàg. 5777.
DS núm. 99, pàg. 5847.

Imposts
davallada
DS núm. 98, pàg. 5773.
sobre estades turístiques
DS núm. 66, pàg. 3887.
DS núm. 69, pàg. 4120.
DS núm. 75, pàg. 4559.
DS núm. 101, pàg. 5939.
exoneració
DS núm. 71, pàg. 4253.
de plusvàlua municipal
DS núm. 98, pàg. 5769.
pujades
DS núm. 76, pàg. 4580.
DS núm. 95, pàg. 5543.
sobre transmissions patrimonials
DS núm. 69, pàg. 4120.
de turisme sostenible (ITS), projectes
DS núm. 72, pàg. 4321.
sobre el Valor Afegit (IVA)
DS núm. 78, pàg. 4686.
DS núm. 78, pàg. 4687.

IMSERSO
DS núm. 96, pàg. 5632.
DS núm. 97, pàg. 5693.

Inconstitucionalitat
DS núm. 68, pàg. 4048.
DS núm. 70, pàg. 4195.

Infermeria, places de formació
DS núm. 67, pàg. 3940.

Inflació
DS núm. 103, pàg. 6079.
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Ingrés mínim vital
DS núm. 73, pàg. 4367.
DS núm. 75, pàg. 4537.
DS núm. 77, pàg. 4654.

Iniciativa ciutadana
DS núm. 77, pàg. 4625.

Innovació
DS núm. 70, pàg. 4149.
i digitalització
DS núm. 96, pàg. 5666.
industrial
DS núm. 99, pàg. 5849.

Institut d’Educació Secundària (IES)
Madina Mayurqa

assetjament
DS núm. 101, pàg. 5951.

Marc Ferrer
DS núm. 91, pàg. 5294.
Son Ferriol
DS núm. 101, pàg. 5955

Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)
DS núm. 91, pàg. 5291.

Insularitat
DS núm. 66, pàg. 3892.
DS núm. 80, pàg. 4804.
DS núm. 83, pàg. 4977.
DS núm. 91, pàg. 5306.
DS núm. 94, pàg. 5501.
DS núm. 96, pàg. 5644.
DS núm. 100, pàg. 5915.
mesures de compensació
DS núm. 72, pàg. 4354.
DS núm. 91, pàg. 5287.
DS núm. 93, pàg. 5449.
DS núm. 97, pàg. 5709.
DS núm. 103, pàg. 6061.
desavantatges
DS núm. 72, pàg. 4354.
DS núm. 91, pàg. 5287.
DS núm. 93, pàg. 5449.
digna
DS núm. 95, pàg. 5548.

Interrupció voluntària de l’embaràs (IVE)
DS núm. 80, pàg. 4797.

Inundacions
DS núm. 93, pàg. 5382.

Inversions
DS núm. 74, pàg. 4490.
DS núm. 96, pàg. 5638 i 5640.
endarreriment
DS núm. 76, pàg. 4586.
de l’Estat
DS núm. 94, pàg. 5479.
DS núm. 96, pàg. 5649.

Investidura, acord
DS núm. 77, pàg. 4642.

Islam
assignatura
DS núm. 91, pàg. 5289.
ensenyament
DS núm. 100, pàg. 5917.
DS núm. 102, pàg. 6042.
professors
DS núm. 97, pàg. 5697.

- J -

Jocs de sort, envit o atzar
DS núm. 75, pàg. 4559.
DS núm. 94, pàg. 5493.

Joventut
DS núm. 76, pàg. 4577.
DS núm. 77, pàg. 4640.
DS núm. 94, pàg. 5476.
DS núm. 97, pàg. 5717.
justícia juvenil, mesures
DS núm. 99, pàg. 5834.
oportunitats laborals
DS núm. 99, pàg. 5842.
població
DS núm. 99, pàg. 5858.

- L -

Llei
de la bona administració i del bon govern
DS núm. 74, pàg. 4458.
de consells insulars
DS núm. 104, pàg. 6165.
de coordinació de policies locals
DS núm. 84, pàg. 5053.
d’educació de les Illes Balears
DS núm. 84, pàg. 5068.
d’habitatge
DS núm. 95, pàg. 5549.
DS núm. 98, pàg. 5775 i 5777.
DS núm. 100, pàg. 5899.
DS núm. 101, pàg. 5938.
de modificació de la Llei 16/2010, de salut pública de les
Illes Balears
DS núm. 83, pàg. 4996.
DS núm. 96, pàg. 5627.
DS núm. 97, pàg. 5692.
DS núm. 98, pàg. 5790 i 5804.
de modificació de la Llei 1/2014, de cans d’assistència
DS núm. 67, pàg. 3966.
de reforma de la Llei de mesures de prevenció i lluita
contra el frau fiscal
DS núm. 66, pàg. 3886.
turística
DS núm. 101, pàg. 5950.
5/1990, de carreteres de les Illes Balears
DS núm. 100, pàg. 5930.
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2/2018, de memòria i reconeixement democràtics
DS núm. 76, pàg. 4600.
DS núm. 78, pàg. 4706.
8/2019, de residus i sòls contaminats
DS núm. 71, pàg. 4224.
DS núm. 72, pàg. 4305.
2/2020
DS núm. 84, pàg. 5049.

Llengua
model lingüístic
DS núm. 102, pàg. 6035.
castellana
DS núm. 102, pàg. 6017.

cartelleria
DS núm. 94, pàg. 5462.

catalana
DS núm. 82, pàg. 4914.

decret de coneixement
DS núm. 98, pàg. 5760.
proves
DS núm. 66, pàg. 3889.

Llevant de Mallorca
DS núm. 73, pàg. 4372.

Llibertat
DS núm. 78, pàg. 4696.

Llistes d’espera
DS núm. 77, pàg. 4639.
DS núm. 91, pàg. 5293.
DS núm. 97, pàg. 5694.
DS núm. 100, pàg. 5896.

Lloguers
ajudes
DS núm. 77, pàg. 4635.
preus
DS núm. 93, pàg. 5388.

abusius
DS núm. 94, pàg. 5484.

socials
DS núm. 93, pàg. 5391.

Llonch Mestre, Pau
DS núm. 68, pàg. 4005.

Lloret
DS núm. 68, pàg. 4012.

Llum
preu
DS núm. 91, pàg. 5297.

LOMLOE
DS núm. 79, pàg. 4736.

- M -

Macrobotellot
DS núm. 85, pàg. 5111.

Majors i pensionistes
DS núm. 66, pàg. 3921.

Maó
DS núm. 71, pàg. 4222.
DS núm. 72, pàg. 4302 i 4309.
DS núm. 81, pàg. 4847.

Malalties minoritàries
DS núm. 70, pàg. 4139.

Mascaretes
DS núm. 96, pàg. 5635.

Materials de construcció
DS núm. 101, pàg. 5943.

Medi ambient
avaluació d’impacte ambiental
DS núm. 84, pàg. 5059.
impacte
DS núm. 74, pàg. 4443.

Memòria democràtica
DS núm. 69, pàg. 4099.

Menorca
DS núm. 68, pàg. 4008.
DS núm. 72, pàg. 4317 i 4324.
DS núm. 73, pàg. 4377.
DS núm. 76, pàg. 4586.
DS núm. 78, pàg. 4683 i 4694.
DS núm. 83, pàg. 4971.
DS núm. 91, pàg. 5288.
DS núm. 93, pàg. 5380.
DS núm. 100, pàg. 5902.
DS núm. 103, pàg. 6063.
DS núm. 104, pàg. 6134.
pobles
DS núm. 93, pàg. 5386.

Menors
DS núm. 70, pàg. 4146.
centres
DS núm. 72, pàg. 4331.
DS núm. 75, pàg. 4523.

terapèutic
DS núm. 99, pàg. 5834.

explotació sexual
DS núm. 91, pàg. 5291 i 5302.

comissió d’investigació
DS núm. 70, pàg. 4158 i 4178.
DS núm. 80, pàg. 4790.
DS núm. 100, pàg. 5913.

fugats
DS núm. 75, pàg. 4523.
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no acompanyats (MENA)
DS núm. 82, pàg. 4901.
prostituïts
DS núm. 70, pàg. 4158.
tutelats
DS núm. 70, pàg. 4159.
DS núm. 74, pàg. 4480.
DS núm. 79, pàg. 4740.
DS núm. 80, pàg. 4790 i 4811.
DS núm. 91, pàg. 5291 i 5302.
DS núm. 93, pàg. 5398.
DS núm. 100, pàg. 5909 i 5913.
DS núm. 104, pàg. 6143.

Es Mercadal
DS núm. 84, pàg. 5048.

Mobilitat
DS núm. 98, pàg. 5761.

Es Milà
DS núm. 83, pàg. 4960.

Mitjans de comunicació
DS núm. 71, pàg. 4240.
DS núm. 73, pàg. 4367.
DS núm. 74, pàg. 4471.

Mondragó
DS núm. 83, pàg. 4958.

Los 40 Music Awards
DS núm. 101, pàg. 5954.

- N -

Nadal
DS núm. 104, pàg. 6135.

Natura 2000
DS núm. 73, pàg. 4372.

Noces i esdeveniments
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 80, pàg. 4784.

Normalitat
DS núm. 73, pàg. 4368.
DS núm. 80, pàg. 4800.

- O -

Oci nocturn
DS núm. 84, pàg. 5058.

Ocupació
il·legal
DS núm. 84, pàg. 5063.
DS núm. 104, pàg. 6140.

pública
DS núm. 80, pàg. 4826.

Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
DS núm. 75, pàg. 4527.
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 99, pàg. 5850.

director
DS núm. 99, pàg. 5829.
pressupost
DS núm. 99, pàg. 5844.

Obligació de servei públic (OSP)
DS núm. 68, pàg. 4004.
DS núm. 69, pàg. 4072.
DS núm. 78, pàg. 4683 i 4694.
DS núm. 93, pàg. 5390.

- P -

Pacients
DS núm. 69, pàg. 4086.

Pactes successoris
DS núm. 72, pàg. 4346.

Pagesos
DS núm. 77, pàg. 4633.

Països Catalans
DS núm. 102, pàg. 6034.

La Palma
DS núm. 93, pàg. 5379.

Pandèmia
DS núm. 78, pàg. 4699.
ajudes a sectors
DS núm. 66, pàg. 3898.

productius
DS núm. 73, pàg. 4369.

gestió
DS núm. 67, pàg. 3960.
DS núm. 70, pàg. 4161.
DS núm. 76, pàg. 4598.
mesures preses
DS núm. 67, pàg. 3972.

Parc
eòlic
DS núm. 83, pàg. 4960.
fotovoltaic
DS núm. 67, pàg. 3941.
Natural de

Mondragó
DS núm. 83, pàg. 4958.
Ses Salines
DS núm. 78, pàg. 4679.
DS núm. 79, pàg. 4748.
DS núm. 84, pàg. 5059.
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Parlament
DS núm. 93, pàg. 5396.
Europeu
DS núm. 70, pàg. 4146 i 4159.

Participació ciutadana
DS núm. 73, pàg. 4372.

Pasteres
DS núm. 83, pàg. 4963.
DS núm. 85, pàg. 5117.
DS núm. 97, pàg. 5704.

Patrimoni, gestió
DS núm. 80, pàg. 4793.

Pediatria
DS núm. 85, pàg. 5106.

Pedra prefabricada
DS núm. 70, pàg. 4144.

Pensionistes (vegeu Majors i —)

Pensions dignes
DS núm. 80, pàg. 4825.

Personal
eventual
DS núm. 100, pàg. 5914.
sanitari
DS núm. 71, pàg. 4231.
DS núm. 85, pàg. 5110.
de suport
DS núm. 76, pàg. 4605.

PERTE
DS núm. 84, pàg. 5061.

Pesca
d’arrossegament
DS núm. 77, pàg. 4632.
DS núm. 82, pàg. 4920.
DS núm. 84, pàg. 5075.
DS núm. 85, pàg. 5105.
DS núm. 93, pàg. 5392.
enfonsament
DS núm. 83, pàg. 4965.
quotes extraordinàries
DS núm. 104, pàg. 6131.
recursos pesquers
DS núm. 81, pàg. 4854.

demersals
DS núm. 102, pàg. 6029.

sector
DS núm. 80, pàg. 4792.

PIME (vegeu també Autònoms, empreses i — i Autònoms i
—)

DS núm. 69, pàg. 4104.
DS núm. 96, pàg. 5659.
DS núm. 99, pàg. 5849.

Pla
Boscà
DS núm. 78, pàg. 4685.
de Desenvolupament Rural (PDR)

ajudes
DS núm. 76, pàg. 4578.

general de ports
DS núm. 95, pàg. 5534.
d’igualtat

de dones i homes
DS núm. 71, pàg. 4232.
al sector primari
DS núm. 102, pàg. 6023.

d’infraestructures socials
DS núm. 79, pàg. 4741.
nacional contra els delictes d’odi
DS núm. 98, pàg. 5759.
d’inversions estratègiques
DS núm. 95, pàg. 5591.
de reactivació UE
DS núm. 67, pàg. 3944.
de Recuperació, Transformació i Resiliència
DS núm. 79, pàg. 4763.
DS núm. 104, pàg. 6165.

Planta fotovoltaica
DS núm. 73, pàg. 4377.

Platja d’En Bossa
DS núm. 96, pàg. 5624.

Pluges
DS núm. 77, pàg. 4633.

Pluvials
DS núm. 101, pàg. 5942.
DS núm. 102, pàg. 6015.

Poble sahrauí
DS núm. 73, pàg. 4401.

Pobresa
DS núm. 66, pàg. 3883.
DS núm. 75, pàg. 4537.
DS núm. 77, pàg. 4654.

Policia local
DS núm. 67, pàg. 3949.
DS núm. 76, pàg. 4588.
DS núm. 78, pàg. 4725.
DS núm. 87, pàg. 5164.
taxa de reposició
DS núm. 78, pàg. 4725.

Política
econòmica
DS núm. 72, pàg. 4329.
estratègic autonòmic
DS núm. 96, pàg. 5638.
laboral
DS núm. 76, pàg. 4577.
DS núm. 77, pàg. 4640.
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necessàries
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 80, pàg. 4810.
primers anys de legislatura
DS núm. 82, pàg. 4919.
progressistes
DS núm. 96, pàg. 5627.

Port 
de Fornells
DS núm. 66, pàg. 3894.
DS núm. 71, pàg. 4227.
de Palma

DS núm. 98, pàg. 5771.
ocupació temporal
DS núm. 101, pàg. 5949.

Ports
gestió
DS núm. 100, pàg. 5911.
taxa
DS núm. 84, pàg. 5101.

Posidònia
DS núm. 78, pàg. 4695.
DS núm. 94, pàg. 5461.

Presidenta del Govern
DS núm. 85, pàg. 5125.
DS núm. 103, pàg. 6081.

Pressuposts
generals de l’Estat
DS núm. 68, pàg. 4048.
DS núm. 80, pàg. 4804.
DS núm. 81, pàg. 4861.
DS núm. 95, pàg. 5549.
DS núm. 96, pàg. 5633, 5640 i 5642.
DS núm. 101, pàg. 5958.
del Parlament
DS núm. 73, pàg. 4407.
Generals de la CAIB per a 2022
DS núm. 91, pàg. 5309.
DS núm. 101, pàg. 5976.
DS núm. 103, pàg. 6079.
DS núm. 105, pàg. 6202.

Prestacions
DS núm. 93, pàg. 5415.
maternitat i paternitat
DS núm. 101, pàg. 5953.

Preus
escalada
DS núm. 103, pàg. 6079.
limitació
DS núm. 93, pàg. 5388.
pujada
DS núm. 69, pàg. 4082.
DS núm. 76, pàg. 4623.
DS núm. 99, pàg. 5852.
DS núm. 100, pàg. 5899.

DS núm. 101, pàg. 5943 i 5947.

Processionària del pi
DS núm. 68, pàg. 4007.
DS núm. 97, pàg. 5698.

Producte
autòcton
DS núm. 80, pàg. 4817.
balear
DS núm. 94, pàg. 5465.
escassesa
DS núm. 104, pàg. 6135.
local
DS núm. 78, pàg. 4700.
DS núm. 81, pàg. 4844.

Professorat
DS núm. 81, pàg. 4857.

Projecte de llei
de consells insulars
DS núm. 104, pàg. 6165.
d’educació
DS núm. 96, pàg. 5666.
DS núm. 102, pàg. 6035.
DS núm. 104, pàg. 6165.

Proves serològiques
DS núm. 94, pàg. 5472.

- R -

Ramaderia
DS núm. 98, pàg. 5777.
DS núm. 100, pàg. 5922.
finques
DS núm. 78, pàg. 4681.

Recursos hídrics
transferència
DS núm. 77, pàg. 4642.

Règim especial de les Illes Balears (REB)
DS núm. 66, pàg. 3892.
DS núm. 74, pàg. 4459.
DS núm. 77, pàg. 4634.
DS núm. 78, pàg. 4715.
DS núm. 83, pàg. 4977.
DS núm. 91, pàg. 5306.
calendari de negociacions
DS núm. 70, pàg. 4157.
reclamació de la part fiscal
DS núm. 70, pàg. 4142.

Rebaixes
DS núm. 84, pàg. 5060.

Recursos hídrics
DS núm. 77, pàg. 4642.
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Reforma laboral
DS núm. 99, pàg. 5838.

Regions perifèriques i marítimes d’Europa
DS núm. 99, pàg. 5845.

Regne Unit
DS núm. 83, pàg. 4966.
DS núm. 83, pàg. 4981.

Reial decret llei
37/2020
DS núm. 67, pàg. 3952.
5/2021
DS núm. 73, pàg. 4370.

Reial Mallorca
DS núm. 81, pàg. 4848.

Renda Social Garantida (RESOGA)
DS núm. 69, pàg. 4120.

República confederal balear independent
DS núm. 100, pàg. 5900.

Reserves marines
DS núm. 76, pàg. 4581.

Residència 
d’empleats públics
DS núm. 101, pàg. 5958.

indemització
DS núm. 77, pàg. 4625.
equiparació
DS núm. 67, pàg. 3946.
complement
DS núm. 95, pàg. 5548.
DS núm. 101, pàg. 5958.

descompte
DS núm. 96, pàg. 5636.

Residències
DS núm. 68, pàg. 4009.
treballadors
DS núm. 85, pàg. 5110.

Restauració
DS núm. 74, pàg. 4447.
DS núm. 75, pàg. 4521.
DS núm. 78, pàg. 4692.

Restriccions
DS núm. 67, pàg. 3959.
DS núm. 73, pàg. 4367.
DS núm. 74, pàg. 4441, 4447 i 4460.
DS núm. 75, pàg. 4533.
DS núm. 76, pàg. 4596.
DS núm. 78, pàg. 4692.
DS núm. 82, pàg. 4915.
DS núm. 83, pàg. 4978.
DS núm. 85, pàg. 5105.
DS núm. 93, pàg. 5392.

d’activitat
DS núm. 66, pàg. 3898.
de circulació
DS núm. 76, pàg. 4584.

RETT, síndrome
DS núm. 97, pàg. 5691.

Reumatologia i al·lergologia, especialistes
DS núm. 97, pàg. 5701.

Rutes
aèries
DS núm. 68, pàg. 4004.
DS núm. 69, pàg. 4072.
marítima
DS núm. 99, pàg. 5881.

- S -

Sàhara espanyol
DS núm. 73, pàg. 4401.

Ses Salines
DS núm. 78, pàg. 4679.
DS núm. 79, pàg. 4748.

Salon Gurmets de Madrid
DS núm. 98, pàg. 5770.

Salut
mental infantojuvenil
DS núm. 98, pàg. 5768.
pública
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 80, pàg. 4803.

Sanejament
DS núm. 79, pàg. 4745.

Sanitaris
DS núm. 68, pàg. 4014.

Sanitat
DS núm. 72, pàg. 4324.
DS núm. 101, pàg. 5957.
assistència
DS núm. 104, pàg. 6150.
professionals sanitaris
DS núm. 100, pàg. 5902.

fidelització
DS núm. 73, pàg. 4394.
i sociosanitaris
DS núm. 94, pàg. 5472.

recursos sanitaris
DS núm. 67, pàg. 3953.
salaris
DS núm. 68, pàg. 4014.

Sant Antoni de Portmany
DS núm. 71, pàg. 4222.
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port
DS núm. 69, pàg. 4081.
DS núm. 80, pàg. 4794.

La Savina
DS núm. 82, pàg. 4913.
DS núm. 83, pàg. 4976.

Secretaria de Sectors Productius i Memòria Democràtica
DS núm. 74, pàg. 4445.

Sector 
audiovisual
DS núm. 84, pàg. 5045.
DS núm. 96, pàg. 5645.
DS núm. 98, pàg. 5782.
financer
DS núm. 80, pàg. 4789.
primari
DS núm. 102, pàg. 6023.
públic
DS núm. 68, pàg. 4005.
DS núm. 69, pàg. 4073.

Segona República
DS núm. 76, pàg. 4595.

Seguretat Social
DS núm. 101, pàg. 5953.

Senador autonòmic
DS núm. 73, pàg. 4367.

SEPE
DS núm. 68, pàg. 4018.
DS núm. 69, pàg. 4091.
DS núm. 104, pàg. 6141.

Sequera
DS núm. 80, pàg. 4788.

Serra de Tramuntana
DS núm. 70, pàg. 4144.

Servei de Salut
DS núm. 78, pàg. 4679.
DS núm. 80, pàg. 4787 i 4798.
DS núm. 82, pàg. 4910.
DS núm. 84, pàg. 5055.
DS núm. 100, pàg. 5900.

a Manacor
DS núm. 93, pàg. 5383.

Serveis
informatius
DS núm. 83, pàg. 4964.
DS núm. 103, pàg. 6067.
Ferroviaris de Mallorca (SFM)
DS núm. 81, pàg. 4856.
DS núm. 98, pàg. 5774.

comitè de vaga
DS núm. 102, pàg. 6028.

Setmana Santa
DS núm. 72, pàg. 4313.
DS núm. 73, pàg. 4373 i 4367.
DS núm. 74, pàg. 4457 i 4460.
DS núm. 75, pàg. 4521 i 4529.

Sindicatura de Comptes
DS núm. 89, pàg. 5202.

Sineu
DS núm. 68, pàg. 4012.

Son 
Blanc
DS núm. 95, pàg. 5529.
Bonet
DS núm. 67, pàg. 3941.
Busquets
DS núm. 74, pàg. 4451.
DS núm. 77, pàg. 4631.
DS núm. 100, pàg. 5896.
DS núm. 103, pàg. 6062.
DS núm. 104, pàg. 6125.

Subvencions
DS núm. 101, pàg. 5940.

Suïcidis
DS núm. 93, pàg. 5384.

- T -

TAC
DS núm. 103, pàg. 6066.

Talent
DS núm. 76, pàg. 4590.

Targes revolving
DS núm. 102, pàg. 6050.

Tecnificació Esportiva
centres
DS núm. 95, pàg. 5539.
DS núm. 102, pàg. 6025.

Temporalitat (vegeu Administració pública)

Tercera edat
DS núm. 80, pàg. 4826.

Tonyina vermella
DS núm. 77, pàg. 4625.

Torrents
DS núm. 102, pàg. 6016.
de Sant Llorenç
DS núm. 93, pàg. 5387.

Trail CDC 2021
DS núm. 80, pàg. 4807.
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Trajecte Eivissa-Formentera
DS núm. 85, pàg. 5105.
DS núm. 95, pàg. 5535.

Tramvia
DS núm. 85, pàg. 5115.

Transició energètica
DS núm. 69, pàg. 4099.
DS núm. 73, pàg. 4408.

Trànsit comercial
DS núm. 69, pàg. 4081.

Transparència
DS núm. 74, pàg. 4464.
DS núm. 76, pàg. 4598.
DS núm. 77, pàg. 4646.
DS núm. 78, pàg. 4698.
DS núm. 79, pàg. 4746.
DS núm. 102, pàg. 6031.

Transport
aeri sanitari
DS núm. 77, pàg. 4663.
escolar
DS núm. 82, pàg. 4913.
DS núm. 94, pàg. 5471.
marítim
DS núm. 69, pàg. 4082.
DS núm. 84, pàg. 5059.
públic
DS núm. 78, pàg. 4690.

ocupació mitjana
DS núm. 67, pàg. 3945.
tarifes
DS núm. 66, pàg. 3881.
DS núm. 70, pàg. 4145.
DS núm. 95, pàg. 5533.
vagues
DS núm. 91, pàg. 5300.

no urgent programat
DS núm. 94, pàg. 5467.

Tribunal
Constitucional
DS núm. 81, pàg. 4861.
DS núm. 96, pàg. 5627.
DS núm. 97, pàg. 5692.
Suprem
DS núm. 83, pàg. 4978 i 4980.
DS núm. 98, pàg. 5760.
DS núm. 102, pàg. 6035.

Tributs
DS núm. 80, pàg. 4812.
DS núm. 82, pàg. 4926.

Turisme
DS núm. 71, pàg. 4261.
DS núm. 95, pàg. 5545.

britànic
DS núm. 79, pàg. 4735.
DS núm. 80, pàg. 4784.
DS núm. 81, pàg. 4851.
campanya turística
DS núm. 75, pàg. 4529.
de creuers
DS núm. 97, pàg. 5703.
destinació
DS núm. 85, pàg. 5107.

segura
DS núm. 70, pàg. 4155.
DS núm. 72, pàg. 4318.
DS núm. 74, pàg. 4448.
competidora
DS núm. 76, pàg. 4583.

especialització
DS núm. 102, pàg. 6024.
d’excessos
DS núm. 84, pàg. 5056.
Impost sobre estades turístiques (ITS)
DS núm. 66, pàg. 3887.
DS núm. 69, pàg. 4120.
DS núm. 75, pàg. 4559.
DS núm. 101, pàg. 5939.
model de Palma
DS núm. 99, pàg. 5832.
ordenació turística
DS núm. 99, pàg. 5840.
reactivació
DS núm. 67, pàg. 3942.
DS núm. 70, pàg. 4162.
DS núm. 72, pàg. 4337.
DS núm. 73, pàg. 4386.
DS núm. 83, pàg. 4981.
sector
DS núm. 68, pàg. 4019.
DS núm. 69, pàg. 4096.
Setmana Santa
DS núm. 72, pàg. 4313.
sostenible
DS núm. 100, pàg. 5906.
SOS Turisme
DS núm. 68, pàg. 4013 i 4018.
DS núm. 69, pàg. 4094.
tecnologia digital
DS núm. 74, pàg. 4454.
temporada
DS núm. 66, pàg. 3879.
DS núm. 75, pàg. 4536.
DS núm. 82, pàg. 4905.
DS núm. 85, pàg. 5108 i 5111.
DS núm. 91, pàg. 5298.
DS núm. 96, pàg. 5632.
DS núm. 97, pàg. 5693.

ampliació
DS núm. 77, pàg. 4643.
d’hivern
DS núm. 104, pàg. 6132.
2022
DS núm. 99, pàg. 5833.
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turistes
DS núm. 77, pàg. 4644.
DS núm. 81, pàg. 4862.

- U -

Universitat
gestió
DS núm. 69, pàg. 4088.
universitaris
DS núm. 76, pàg. 4587.

Unió Esportiva Eivissa
DS núm. 82, pàg. 4914.

Urgències
DS núm. 78, pàg. 4680.
DS núm. 80, pàg. 4799.
hospitalàries
DS núm. 78, pàg. 4679.

- V -

Vacunes
propietat intel·lectual
DS núm. 84, pàg. 5094.
repartiment
DS núm. 76, pàg. 4591.

Vacunació
DS núm. 72, pàg. 4319.
DS núm. 73, pàg. 4385.
DS núm. 76, pàg. 4577.
calendari
DS núm. 66, pàg. 3891.
DS núm. 75, pàg. 4532.
campanya
DS núm. 65, pàg. 3836.
DS núm. 66, pàg. 3896.

evolució
DS núm. 70, pàg. 4151.

de càrrecs públics
DS núm. 67, pàg. 3957.
DS núm. 68, pàg. 4018.
DS núm. 69, pàg. 4093.
DS núm. 75, pàg. 4519 i 4527.
cita prèvia
DS núm. 75, pàg. 4517.
criteris i protocols
DS núm. 66, pàg. 3882.
de dependents
DS núm. 69, pàg. 4101.
de docents / professorat
DS núm. 73, pàg. 4378.
DS núm. 75, pàg. 4516 i 4518.
d’empleats de grans empreses
DS núm. 84, pàg. 5047.
gestió del procés
DS núm. 66, pàg. 3927.
grups
DS núm. 66, pàg. 3890.

immunitat
DS núm. 73, pàg. 4387.
DS núm. 80, pàg. 4805.
DS núm. 83, pàg. 4973.
passaport o certificat
DS núm. 69, pàg. 4085.
perspectives
DS núm. 68, pàg. 4019.
DS núm. 69, pàg. 4098.
població de 30 a 50 anys
DS núm. 93, pàg. 5385.
protocol
DS núm. 67, pàg. 3951.
DS núm. 70, pàg. 4178.
rebuig
DS núm. 77, pàg. 4627.
treballadors essencials
DS núm. 70, pàg. 4140.
no vacunats
DS núm. 103, pàg. 6062.

Vaga
a IB3
DS núm. 81, pàg. 4845.
de transportistes
DS núm. 104, pàg. 6139.

Vaixells arrossegadors
DS núm. 103, pàg. 6063.

Vehicles diesel
DS núm. 76, pàg. 4584 i 4593.
DS núm. 84, pàg. 5052.

Villafáfila, Carlos
DS núm. 68, pàg. 4004.

Vinyes
DS núm. 69, pàg. 4077.

Violència
condemna
DS núm. 78, pàg. 4682.
de gènere
DS núm. 103, pàg. 6106.
masclista
DS núm. 73, pàg. 4376.
DS núm. 81, pàg. 4846.

Vot de les dones
DS núm. 94, pàg. 5457.

VOX
DS núm. 103, pàg. 6078.

061
DS núm. 73, pàg. 4382.
DS núm. 101, pàg. 5944.
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