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ANY 2014 

INTERVINENTS

Diputats 33

Membres del Govern 63

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABRIL I HERVÁS, DAVID (Grup Parlamentari MÉS)

Projectes de llei

RGE núm. 9559/13, d’ordenació i ús del sòl, DS núm. 117

(11 de març), pàg. 5459-5462 i 5470-5471.

RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de

les Illes Balears, DS núm. 130 (3 de juny), pàg. 6174-6176 i

6182-6183.

RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de

21 de juny, de ports de les Illes Balears, DS núm. 133 (8 de

juliol), pàg. 6275-6278 i 6284.

RGE núm. 5615/14, d’ordenació minera de les Illes Balears,

DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6437-6439.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7200-7202, 7205-7206,

7209-7210, 7213-7214, 7244-7246, 7250-7251, 7255, 7259-

7260 i 7267.

Decrets llei

RGE núm. 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents

destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la

desestacionalització turística a les Illes Balears, DS núm. 153

(18 de desembre), pàg. 7453-7456 i 7458.

Proposicions de llei

RGE núm. 7459/13, del Grup Parlamentari Socialista, de

regulació de la prohibició al territori de la comunitat autònoma

de les Illes Balears de la tècnica de fractura hidràulica com a
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tècnica de recerca i extracció de gas no convencional, DS núm.

128 (20 de maig), pàg. 6044-6046 i 6049.

RGE núm. 10595/14, del Grup Parlamentari Popular, de

règim sancionador en matèria d’activitats marítimes, nàutiques

i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears, DS

núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7158-7159 i 7161-7162.

Esmenes a la totalitat 

RGE núm. 3242/14, del Grup Parlamentari Socialista, i

RGE núm. 3783/14, del Grup Parlamentari MÉS, al Projecte de

llei RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de

les Illes Balears, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5813-5816,

5821 i 5827.

RGE núm. 5522/14, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei

10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears, DS núm.

130 (3 de juny), pàg. 6194-6196 i 6201.

RGE núm. 6558/14, del Grup Parlamentari Socialista, i

RGE núm. 6636/14, del Grup Parlamentari MÉS, al Projecte de

llei RGE núm. 5615/14, d’ordenació minera de les Illes

Balears, DS núm. 135 (23 de juliol), pàg. 6304-6307, 6312-

6313 i 6317-6318.

Debat de política general

DS núm. 145 (28 d’octubre), pàg. 6763-6764.

InterpelAlacions

RGE núm. 11312/13, relativa a política turística, DS núm.

128 (20 de maig), pàg. 6027-6028 i 6030-6032.

Mocions

DS núm. 15420/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reforma local prevista en el projecte de llei de

racionalització i sostenibilitat de l’administració local, DS núm.

112 (4 de febrer), pàg. 5207-5208.

RGE núm. 1728/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria de prospeccions

petrolíferes, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5407-5409.

RGE núm. 4603/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a temporada turística i contractació laboral, DS núm.

126 (6 de maig), pàg. 5918-5919.

RGE núm. 5085/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a política turística, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6135-6137

i 6140-6141.

RGE núm. 8521/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a programa de garantia juvenil a les Illes, DS núm. 139

(23 de setembre), pàg. 6482-6484.

RGE núm. 8832/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a prospeccions petrolíferes, DS núm. 141 (7 d’octubre),

pàg. 6598-6600.

RGE núm. 8967/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria de finançament, DS núm.

142 (14 d’octubre), pàg. 6647-6649.

RGE núm. 9871/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a funció de servei públic de la radiotelevisió

autonòmica, DS núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6824-6826.

RGE núm. 10492/143, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a fumigacions aèries contra la processionària, DS núm.

149 (25 de novembre), pàg. 6992-6994.

Preguntes

RGE núm. 1326/14, relativa a turisme i prospeccions, DS

núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5231.

RGE núm. 1394/14, relativa a Cabrera, DS núm. 114 (18 de

febrer), pàg. 5287-5288.

RGE núm. 3034/14, relativa a inversions hoteleres i

economia productiva, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5684.

RGE núm. 4727/14, relativa a dades de sinistralitat laboral,

DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5892-5893.

RGE núm. 8203/14, relativa a prospeccions, DS núm. 137

(9 de setembre), pàg. 6349-6350.

RGE núm. 8762/14, relativa a prospeccions petrolíferes, DS

núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6513-6514.

RGE núm. 10012/14, relativa a fumigació contra la

processionària, DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6735.

RGE núm. 10546/14, relativa a sentència El Vilà

(Pollença), DS núm. 149 (25 de novembre), pàg. 6963.

Proposicions no de llei

RGE núm. 9061/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a racionalització i universalització de criteris per a

instalAlacions fotovoltaiques i desenvolupament del vehicle

elèctric a les Illes Balears, DS núm. 127 (13 de maig), pàg.

6000-6001.

RGE núm. 803/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a nova llei de finançament de les comunitats autònomes, DS

núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5218-5219.

RGE núm. 1707/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a rebuig a la pujada de la taxa d’ajudes a la navegació

marítima i de la creació de la taxa per tal de finançar el

coordinador independent d’slots i exigència de la seva

immediata retirada, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5421-5422.

RGE núm. 2417/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei del sector d’hidrocarburs, DS

núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5765-5766.

RGE núm. 6045/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a protecció de l’illa de Tagomago, DS núm. 147 (11 de

novembre), pàg. 6896-6897.

Recursos d’inconstitucionalitat

RGE núm 2354/14, presentat per 17 diputats adscrits al

Grup Parlamentari Socialista, sobre la procedència o no que el

Parlament interposi recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei

27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració

local, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5590-5592 i 5594-5595.

AGUILÓ I BENNÀSSAR, LOURDES (Grup Parlamentari

Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7191-7193.

Proposicions de llei

RGE núm. 5920/13, del Grup Parlamentari Socialista, de

modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell

Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg.

5715-5718 i 5721-5723.

RGE núm 9739/13, del Grup Parlamentari MÉS, de

modificació de l’article 16 del Reglament del Parlament de les
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Illes Balears, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5598-5600 i

5604.

RGE núm. 2956/14, del Grup Parlamentari MÉS, de

modificació de la Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre Compilació

del Dret Civil de Balears, i de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de

patrimoni de la comunitat autònoma en matèria de successió

intestada i de la legítima del cònjuge vidu, DS núm. 142 (14

d’octubre), pàg. 6654-6656 i 6659.

RGE núm. 3837/14, del Grup Parlamentari Socialista, de

transparència, bona administració i del bon govern de les Illes

Balears, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7133-7135, 7137

i 7143-7144.

InterpelAlacions

RGE núm. 9436/12, relativa a política del Govern en

aplicació de la Llei de bon govern, DS núm. 144 (28

d’octubre), pàg. 6749-6751 i 6752-6753.

Mocions

RGE núm. 10163/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern en l’aplicació de la Llei del bon

govern, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6886-6888 i

6892-6893.

Proposicions no de llei

RGE núm. 650/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millora del servei de solAlicitud de residència a ciutadans de

la Unió Europea, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5674-5676.

RGE núm. 729/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a simplificació administrativa i eliminació de duplicitats, DS

núm. 129 (27 de maig), pàg. 6100-6102.

AGUILÓ I GARCÍAS, ANA MARÍA (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7368-7369 i 7371.

Mocions

RGE núm. 1474/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a decret de tractament integrat de llengües, DS núm. 115 (25 de

febrer), pàg. 

RGE núm. 2637/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a expedients sancionadors oberts a docents i conflicte

educatiu, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5568-5569.

RGE núm. 4060/14, relativa a modificació dels criteris

d’escolarització, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5743.

RGE núm. 4865/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures necessàries per a l’ensenyament-

aprenentatge de llengües a les Illes Balears, DS núm. 127 (13

de maig), pàg. 5985-5987.

RGE núm. 6234/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria educativa, DS núm. 137

(9 de setembre), pàg. 6364-6366.

RGE núm. 8625/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a política educativa del Govern de les Illes Balears, DS núm.

140 (30 de setembre), pàg. 6535-6536.

RGE núm. 9256/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria educativa, DS núm. 146

(4 de novembre), pàg. 6819-6821.

Preguntes

DS núm. 924/14, relativa a exposició “La luz de la noche”,

DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5182.

RGE núm. 1658/14, relativa a millora qualitativa de la

formació professional, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5345.

RGE núm. 3219/14, relativa a supressió del fibrociment en

els centres educatius de les Illes Balears, DS núm. 122 (8

d’abril), pàg. 5692.

RGE núm. 4455/14, relativa a procés d’escolarització per

al curs 2014-2015, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5850-5851.

RGE núm. 4721/14, relativa a renovació de directors, DS

núm. 126 (6 de maig), pàg. 5898.

RGE núm. 4969/14, relativa a dictamen favorable emès pel

Consell Consultiu en relació amb l’ordre d’implantació del

Decret integrat de llengües, DS núm. 127 (13 de maig), pàg.

5967.

RGE núm. 5257/14, relativa a conveni amb la UIB per a la

formació de docents en el mètode AICLE, DS núm. 128 (20 de

maig), pàg. 6016-6017.

RGE núm. 6137/14, relativa a jornades sobre la

competència plurilingüe, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6219-

6220.

RGE núm. 8191/14, relativa a resultats acadèmics del curs

2013-2014, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6344.

RGE núm. 8558/14, relativa a proves de diagnosi del nivell

de competència en comunicació lingüística d’anglès, castellà i

català, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6459.

RGE núm. 9998/14, relativa a centenari de la mort de

l’arxiduc Lluís Salvador, DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg.

6731.

RGE núm. 10446/14, relativa a conveni amb la UIB relatiu

al programa de beques per allotjament, DS núm. 148 (18 de

novembre), pàg. 6917.

RGE núm. 10658/14, relativa a impuls i reactivació del

Museu de Mallorca, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7021.

RGE núm. 11540/14, relativa a import del projecte de

finançament del Banc Europeu d’Inversions, DS núm. 151 (9

de desembre), pàg. 7111.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4338/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reducció de l’IVA cultural fins al 4%, DS núm. 116

(4 de març), pàg. 5415-5416.

RGE núm. 324/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a arxiu de l’expedient disciplinari al director de l’IES

de Marratxí, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5772-5774.

ARMENGOL I SOCÍAS, FRANCESCA LLUCH (Grup

Parlamentari Socialista)

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 10242/14 del Grup Parlamentari MÉS, i RGE

núm. 10383/14 del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de

llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 148 (18 de novembre), pàg. 6936-6939, 6943-6945 i

6950-6951.
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Debat de política general

DS núm. 143 (21 d’octubre), pàg. 6683-6688 i 6710-6712.

Preguntes

RGE núm. 933/14, relativa a garantir el dret a decidir de les

dones, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5192-5193.

RGE núm. 1207/14, relativa a conflicte educatiu, DS núm.

113 (11 de febrer), pàg. 5246-5247.

RGE núm. 1391/14, relativa a reforma laboral (II), DS núm.

114 (18 de febrer), pàg. 5293-5294.

RGE núm. 1659/14, relativa a compromís contra les

prospeccions petrolíferes, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg.

5357-5358.

RGE núm. 2154/14, relativa a reforma de l’Estatut

d’Autonomia, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5445-5446.

RGE núm. 2220/14, relativa a rebuig a l’avantprojecte de

llei d’avortament, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5448-5449.

RGE núm. 2845/14, relativa a finançament per a les Illes

Balears, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5559-5560.

RGE núm. 2907/14, relativa a situació de l’educació, DS

núm. 119 (25 de març), pàg. 5556-5557.

RGE núm. 3020/14, relativa a acords d’Estat, DS núm. 121

(1 d’abril), pàg. 5654-5655.

RGE núm. 3226/14, relativa a gestió del Govern a menys

d’un any de les eleccions, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5701-

5702.

RGE núm. 4067/14, relativa a acord amb el sector educatiu,

DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5752.

RGE núm. 4355/14, relativa a mesures per fer front a la

pobresa infantil, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5797-5798.

RGE núm. 4463/14, relativa a millors condicions laborals,

DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5860.

RGE núm. 4733/14, relativa a previsió de creixement

econòmic per a les Illes Balears, DS núm. 126 (6 de maig), pàg.

5908-5909.

RGE núm. 4984/14, relativa a compromisos en matèria

d’atenció sanitària, DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5975-

5976.

RGE núm. 5249/14, relativa a acord entre la patronal i els

treballadors d’hostaleria, DS núm. 128 (20 de maig), pàg.

6025-6026.

RGE núm. 5746/14, relativa a recuperació econòmica (II),

DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6073-6074.

RGE núm. 6060/14, relativa a prospeccions petrolíferes a

les Illes Balears, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6128-6129.

RGE núm. 6130/14, relativa a valoració de la gestió del

Govern, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6227.

RGE núm. 8200/14, relativa a prioritats, DS núm. 137 (9 de

setembre), pàg. 6357.

RGE núm. 8432/14, relativa a front comú contra les

prospeccions petrolíferes, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg.

6409.

RGE núm. 8573/14, relativa a inversions de l’Estat per al

2015, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6472-6473.

RGE núm. 8761/14, relativa a anulAlació del TIL, DS núm.

140 (30 de setembre), pàg. 6524-6525.

RGE núm. 8866/14, relativa a política trilingüe, DS núm.

141 (7 d’octubre), pàg. 6588-6589.

RGE núm. 9079/14, relativa a pressuposts generals de

l’Estat 2015 (III), DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6638.

RGE núm. 10011/14, relativa a rebutjar els pressuposts

generals de l’Estat per a 2015, DS núm. 144 (28 d’octubre),

pàg. 6747-6748.

RGE núm. 10097/14, relativa a recuperar serveis als

ciutadans, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6875-6876.

RGE núm. 10283/14, relativa a atenció sanitària, DS núm.

147 (11 de novembre), pàg. 6877-6878.

RGE núm. 10441/14, relativa a precarietat laboral, DS núm.

148 (18 de novembre), pàg. 6928.

RGE núm. 10541/14, relativa a millora del finançament fins

a finals de legislatura, DS núm. 149 (25 de novembre), pàg.

6976.

RGE núm. 10667/14, relativa a suport a les esmenes als

pressuposts generals, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7033-

7034.

RGE núm. 11549/14, relativa a qualitat de vida dels

ciutadans de les Illes Balears, DS núm. 151 (9 de desembre),

pàg. 7120-7121.

RGE núm. 11673/14, relativa a herència de govern, DS

núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7412-7413.

Compareixences

RGE núm. 2888/14, del president del Govern, per tal

d’informar sobre el dèficit de la comunitat autònoma, DS núm.

120 (26 de març), pàg. 5613-5615 i 5626-5628.

AlAlusions

En relació amb la compareixença RGE núm. 2888/14, del

president del Govern, sobre el dèficit de la comunitat

autònoma, DS núm. 120 (26 de març), pàg. 5632 i 5633.

Qüestió d’ordre

Abans del primer punt de l’ordre del dia, DS núm. 131 (10

de juny), pàg. 6207.

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA (Grup Parlamentari

Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7352-7354.

InterpelAlacions

RGE núm. 5523/12, relativa a política del Govern i

concertació social, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5358-

5360 i 5361-5362.

RGE núm. 9288/13, relativa a contractació laboral en la

temporada turística, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5798-5799

i 5801-5802.

RGE núm. 1213/14, relativa a Pla de garantia juvenil a les

nostres illes, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5655-5657 i 5658.

RGE núm. 7127/14, relativa a programa de garantia juvenil

a les Illes Balears, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6358-

6359 i 6361-6362.
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Mocions

RGE núm. 2034/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern i concertació social, DS núm. 117

(11 de març), pàg. 5475-5476 i 5480-5481.

RGE núm. 4000/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Programa de garantia juvenil a les Illes Balears, DS

núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5757-5758 i 5762-5763.

RGE núm. 4603/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a temporada turística i contractació laboral, DS núm.

126 (6 de maig), pàg. 5916-5918 i 5921-5922.

RGE núm. 8521/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a programa de garantia juvenil a les Illes, DS núm. 139

(23 de setembre), pàg. 6480-6482 i 6486-6487.

Preguntes

RGE núm. 1392/14, relativa a reforma laboral (I), DS núm.

114 (18 de febrer), pàg. 5278-5279.

RGE núm. 6033/14, relativa a programa de garantia juvenil,

DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6111.

RGE núm. 11670/14, relativa a treball del SOIB per donar

resposta a la precarietat laboral, DS núm. 153 (18 de

desembre), pàg. 7395.

Compareixences

RGE núm. 5983/14, del conseller d’Economia i

Competitivitat, per tal de retre compte del compliment de la

Moció RGE núm. 4653/13, relativa a polítiques de seguretat

social i ocupació, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6375-

6376 i 6379.

BARCELÓ I M ILTA, GABRIEL (Grup Parlamentari

MÉS)

Projectes de llei

RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma

de les Illes Balears, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7420-

7421, 7424 i 7427-7428.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7168-7170, 7174-7175,

7228-7229, 7232-7233 i 7239.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 10242/14 del Grup Parlamentari MÉS, i RGE

núm. 10383/14 del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de

llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 148 (18 de novembre), pàg. 6934-6936, 6943 i 6949-

6950.

RGE núm. 10403/14, del Grup Parlamentari MÉS, i RGE

núm. 10417/14, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte

de llei RGE núm. 9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de

26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7429-7431,

7436-7437 i 7443-7445.

Debat de política general

DS núm. 143 (21 d’octubre), pàg. 6688-6694 i 6712-6714.

Preguntes

RGE núm. 1111/14, relativa a prospeccions petrolieres, DS

núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5191.

RGE núm. 1199/14, relativa a tancament de Coca-Cola, DS

núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5245.

RGE núm. 1393/14, relativa a pujada de sou al gabinet del

president, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5292-5293.

RGE núm. 1642/14, relativa a targeta de descomptes per a

militants de partits polítics, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg.

5356.

RGE núm. 1878/14, relativa a problema de l’educació

pública, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5444-5445.

RGE núm. 2213/14, relativa a tracte als autònoms, DS núm.

117 (11 de març), pàg. 5446-5447.

RGE núm. 2475/14, relativa a REB, DS núm. 119 (25 de

març), pàg. 5555-5556.

RGE núm. 2838/14, relativa a polítiques per a una educació

de qualitat, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5558.

RGE núm. 3155/14, relativa a informe de pobresa, DS núm.

121 (1 d’abril), pàg. 5653.

RGE núm. 3210/14, relativa a dades econòmiques, DS núm.

122 (8 d’abril), pàg. 5700.

RGE núm. 4048/14, relativa a valoració de la gestió

sanitària a les Illes Balears, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg.

5750-5751.

RGE núm. 4336/14, relativa a inici del proper curs escolar,

DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5796.

RGE núm. 4445/14, relativa a Pacte balear per a la infància,

DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5859-5860.

RGE núm. 4726/14, relativa a EPA, DS núm. 126 (6 de

maig), pàg. 5907-5908.

RGE núm. 5108/14, relativa a targeta blava, DS núm. 127

(13 de maig), pàg. 5974.

RGE núm. 5260/14, relativa a Sa Ràpita, DS núm. 128 (20

de maig), pàg. 6024-6025.

RGE núm. 5760/14, relativa a reunió amb la comunitat

educativa, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6072.

RGE núm. 6058/14, relativa a prospeccions petrolíferes, DS

núm. 130 (3 de març), pàg. 6127.

RGE núm. 6131/14, relativa a dret a decidir el cap d’Estat,

DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6225-6226.

RGE núm. 8204/14, relativa a comissió d’investigació de

Son Espases, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6355-6356.

RGE núm. 8426/14, relativa a inici del curs escolar, DS

núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6408.

RGE núm. 8576/14, relativa a pressuposts generals de

l’Estat 2015, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6470-6471.

RGE núm. 8763/14, relativa a sentències del TIL, DS núm.

140 (30 de setembre), pàg. 6523-6524.

RGE núm. 8868/14, relativa a pressuposts generals de

l’Estat 2015, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6587.

RGE núm. 9073/14, relativa a hotel Delta, DS núm. 142 (14

d’octubre), pàg. 6637.

RGE núm. 10013/14, relativa a fundació Impulsa Balears,

DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6746.
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RGE núm. 10099/14, relativa a pressuposts del 2015 i Pla

d’equilibri financer, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg.

6874.

RGE núm. 10357/14, relativa a restriccions de personal als

centres de salut, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6876-

6877.

RGE núm. 10437/14, relativa a acusació contra Cristina de

Borbó, DS núm. 148 (18 de novembre), pàg. 6927.

RGE núm. 10545/14, relativa a resultat de les reunions

oficials a Madrid, DS núm. 149 (25 de novembre), pàg. 6974-

6975.

RGE núm. 11364/14, relativa a situació dels treballadors i

les treballadores de les Illes Balears, DS núm. 150 (2 de

desembre), pàg. 7032-7033.

RGE núm. 11542/14, relativa a problemes als centres

educatius, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7119.

RGE núm. 11688/14, relativa a nova crisi a la Conselleria

d’Educació, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7410-7411.

Compareixences

RGE núm. 2479/14, del conseller d’Hisenda i Pressuposts,

sobre el procés de negociació del nou model de finançament de

les comunitats autònomes, DS núm. 119 (25 de març), pàg.

5580-5581 i 5585-5586.

RGE núm. 2888/14, del president del Govern, sobre el

dèficit de la comunitat autònoma, DS núm. 120 (26 de març),

pàg. 5616-5617 i 5628-5629.

BAUZÁ I ALONSO, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 2472/13, de cans d’assistència, DS núm. 113 (11

de febrer), pàg. 5258-5260.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7297-7299 i 7301-7302.

Proposicions de llei

RGE núm. 2005/13, del Grup Parlamentari Popular, per la

qual s’estableix i regula una xarxa de suport a la dona

embarassada, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6423-6426

i 6429-6430.

Mocions

RGE núm. 3109/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria de benestar social, DS

núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5712-5713.

Preguntes

RGE núm. 918/14, relativa a conveni amb la Plataforma de

Voluntaris de les Illes Balears, DS núm. 112, pàg. 5177.

RGE núm. 1194/14, relativa a aplicació de la Llei de

dependència, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5242.

RGE núm. 1649/14, relativa a finançament de les places

residencials i centres de dia de dependència, DS núm. 115 (25

de febrer), pàg. 5349.

RGE núm. 1887/14, relativa a conveni amb la Fundació

Projecte Jove, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5395-5396.

RGE núm. 2466/14, relativa a jornades sobre violència

filioparental, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5495.

RGE núm. 3025/14, relativa a Congrés estatal del

voluntariat, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5647.

RGE núm. 4451/14, relativa a visita de la secretària d’Estat

de Serveis Socials i Igualtat a les Illes Balears, DS núm. 125

(29 d’abril), pàg. 5852.

RGE núm. 4716/14, relativa a iniciatives per atendre les

necessitats de les persones que tenen cura dels dependents, DS

núm. 126 (6 de maig), pàg. 5900.

RGE núm. 4970/14, relativa a commemoració del Dia

internacional de la família, DS núm. 127 (13 de maig), pàg.

5972.

RGE núm. 5754/14, relativa a nova regulació de la targeta

bàsica, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6065.

RGE núm. 8419/14, relativa a primers sis mesos del Servei

de mediació gratuït, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6394.

RGE núm. 8560/14, relativa a dades de prestacions de

dependència del primer semestre del 2014, DS núm. 139 (23 de

setembre), pàg. 6459-6460.

RGE núm. 8751/14, relativa a millora de la qualitat de

l’atenció que ofereix el Projecte Ariadna, DS núm. 140 (30 de

setembre), pàg. 6516.

RGE núm. 8857/14, relativa a conveni de dependència entre

el Govern i el Consell Insular de Menorca, DS núm. 141 (7

d’octubre), pàg. 6580-6581.

RGE núm. 9995/14, relativa a fons europeus per a les

víctimes de la violència de gènere, DS núm. 144 (28

d’octubre), pàg. 6740-6741.

RGE núm. 10086/14, relativa a sistema de cita prèvia a la

Conselleria de Família i Serveis Socials, DS núm. 146 (4 de

novembre), pàg. 6804-6805.

RGE núm. 10273/14, relativa a XVII edició del Congrés

estatal del voluntariat, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg.

6869.

RGE núm. 10445/14, relativa a servei de valoració i atenció

primerenca per a menors de sis anys, DS núm. 148 (18 de

novembre), pàg. 6922.

RGE núm. 10534/14, relativa a programa d’activitats amb

motiu del Dia internacional de l’eliminació de la violència

contra la dona, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7016.

RGE núm. 11680/14, relativa a targetes d’aparcament per

a persones amb greus problemes de mobilitat, DS núm. 153 (18

de desembre), pàg. 7405.

Proposicions no de llei

RGE núm. 8386/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a igualtat salarial entre homes i dones, DS núm. 137 (9 de

setembre), pàg. 6381-6382 i 6386.

RGE núm. 2765/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació del sistema de finançament autonòmic relatiu a

la despesa sanitària de la nostra comunitat, DS núm. 131 (10 de

juny), pàg. 6245-6247 i 6250.

RGE núm. 8673/143, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a adequació de l’Hospital de Son Dureta, DS núm. 149

(25 de novembre), pàg. 7004-7006.
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BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma

de les Illes Balears, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7418-

7420, 7423-7424, 7427 i 7428.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7166-7168, 7173-7174,

7226-7227, 7231-7232 i 7237-7238.

Proposicions de llei

RGE núm. 6929/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a deducció per la Llei d’impost sobre la renda de les persones

físiques, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7147-7148 i 7151-

7152.

InterpelAlacions

RGE núm. 817/13, relativa a política general en matèria

d’ingressos, DS núm. 149 (25 de novembre), pàg. 6977-6979

i 6981-6982.

RGE núm. 1212/14, relativa a política general tributària, DS

núm. 131 (10 de juny), pàg. 6228-6230 i 6231-6232..

RGE núm. 1296/14, relativa a política general en matèria de

prospeccions petrolíferes, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg.

5295-5296 i 5298-5299.

RGE núm. 8094/14, relativa a política general relacionada

amb els sondejos sísmics i les prospeccions petrolíferes, DS

núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6474-6475 i 6478-6479.

Mocions

RGE núm. 1728/14 (per error posa 3469/14), del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de

prospeccions petrolíferes, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5406-

5407 i 5411-5412.

RGE núm. 6396/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general tributària, DS núm. 137 (9 de

setembre), pàg. 6369-6371 i 6374-6375.

RGE núm. 8832/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a prospeccions petrolíferes, DS núm. 141 (7 d’octubre),

pàg. 6595-6596 i 6600-6601.

RGE núm. 11361/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d’ingressos, DS núm. 151 (9 de desembre),

pàg. 7126-7128 i 7131-7133.

Preguntes

RGE núm. 2844/14, relativa a evitar les prospeccions

petrolíferes al Golf de València, DS núm. 119 (25 de març),

pàg. 5541.

RGE núm. 3222/14, relativa a deslleialtat amb les Illes

Balears, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5687.

RGE núm. 4350/14, relativa a canvi de ministre al front del

Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient, DS núm. 124 (22

d’abril), pàg. 5782.

RGE núm. 5744/14, relativa a situació de les alAlegacions

contra les prospeccions petrolíferes, DS núm. 129 (27 de maig),

pàg. 6056-6057.

RGE núm. 10093/14, relativa a política de taxes, DS núm.

146 (4 de novembre), pàg. 6795.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2417/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei del sector d’hidrocarburs, DS

núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5763-5764 i 5768-5769.

RGE núm. 6045/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a protecció de l’illa de Tagomago, DS núm. 147 (11 de

novembre), pàg. 6893-6894 i 6897-6898.

BONET I BONET, COSM E (Grup Parlamentari

Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7257-7259.

Propostes de reforma del Reglament del Parlament

Debat de presa en consideració de la Proposta RGE núm.

2873/14, del Grup Parlamentari MÉS, de modificació de

l’article 165.2 de Reglament del Parlament de les Illes Balears,

DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5944-5946 i 5950-5951.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 10403/14, del Grup Parlamentari MÉS, i RGE

núm. 10417/14, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte

de llei RGE núm. 9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de

26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7431-7434,

7437-7439 i 7445-7446.

InterpelAlacions

RGE núm. 4567/14, relativa a política general del Govern

per garantir el compliment de la funció de servei públic de la

radiotelevisió autonòmica, DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg.

6639-6642 i 6643-6645.

RGE núm. 10080/14, relativa a política general del Govern

en matèria de fumigacions aèries contra la processionària, DS

núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6879-6881 i 6883-6884.

Mocions

RGE núm. 9871/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a funció de servei públic de la radiotelevisió

autonòmica, DS núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6823-6824 i

6828-6830.

RGE núm. 10492/143, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a fumigacions aèries contra la processionària, DS núm.

149 (25 de novembre), pàg. 6990-6992 i 6995-6997.

Preguntes

RGE núm. 1107/14, relativa a segon casino de Palma, DS

núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5188-5189.

RGE núm. 1890/14, relativa a aplicació de la Llei d’ús dels

símbols institucionals de les Illes Balears, DS núm. 116 (4 de

març), pàg. 5388.

RGE núm. 2219/14, relativa a paper institucional del

Consell Insular de Mallorca, DS núm. 117 (11 de març), pàg.

5429-5430 i 2031.

RGE núm. 4240/14, relativa a canvi a l’ús de la llengua

pròpia a RTVIB, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5740.

RGE núm. 4460/14, relativa a ciutadans a la televisió

autonòmica, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5849-5850.
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RGE núm. 4885/14, relativa a sentència del Tribunal

Superior de Justícia, DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5896-

5897.

RGE núm. 5246/14, relativa a retirada de la targeta blava,

DS núm. 128 (20 de maig), pàg. 6013-6014.

RGE núm. 8198/14, relativa a nou cas de corrupció amb

Son Espases, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6352-6353.

RGE núm. 8428/14, relativa a regeneració democràtica, DS

núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6451.

RGE núm. 8865/14, relativa a desenvolupament del

trilingüisme, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6575.

RGE núm. 10008/14, relativa a fumigacions contra la

processionària, DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6736-6737.

RGE núm. 10092/14, relativa a fumigacions aèries, DS

núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6802-6803.

RGE núm. 10539/14, relativa a gestions fetes per cercar un

nou director general de l’EPRTVIB, DS núm. 149 (25 de

novembre), pàg. 6965-6966.

RGE núm. 10664/14, relativa a supressió del Consell de la

Joventut de les Illes Balears, DS núm. 150 (2 de desembre),

pàg. 7023-7024.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari

Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de

les Illes Balears, DS núm. 130 (3 de juny), pàg. 6171-6174 i

6181-6182.

RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de

21 de juny, de ports de les Illes Balears, DS núm. 133 (8 de

juliol), pàg. 6278-6281 i 6285-6286.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7242-7244, 7249-7250 i

7254-7255.

Proposicions de llei

RGE núm. 10595/14, del Grup Parlamentari Popular, de

règim sancionador en matèria d’activitats marítimes, nàutiques

i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears, DS

núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7156-7158 i 7160-7161.

Esmenes a la totalitat 

RGE núm. 3242/14, del Grup Parlamentari Socialista, i

RGE núm. 3783/14, del Grup Parlamentari MÉS, al Projecte de

llei RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de

les Illes Balears, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5810-5813,

5819-5821 i 5826-5827.

RGE núm. 5522/14, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei

10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears, DS núm.

130 (3 de juny), pàg. 6185-6188, 6191-6192 i 6200-6201.

InterpelAlacions

RGE núm. 9826/13, relativa a política general

aeroportuària, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6074-6077 i

6078-6080.

Mocions

DS núm. 15261/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

transport aeri, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5202-5204.

RGE núm. 6050/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general aeroportuària, DS núm. 131 (10 de

juny), pàg. 6233-6235 i 6239-6241.

Preguntes

RGE núm. 1655/14, relativa a revertir el greu increment de

les taxes marítimes i aèries, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg.

5341-5342.

RGE núm. 3224/14, relativa a ampliació dels ports, DS

núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5688-5688.

RGE núm. 5742/14, relativa a situació del transport aeri a

les Illes Balears, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6058.

RGE núm. 9077/14, relativa a pressuposts generals de

l’Estat 2015 (I), DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6624-6625.

RGE núm. 10280/14, relativa a ajornament de la

privatització d’AENA, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg.

6861-6862.

RGE núm. 11548/14, relativa a pujades de tarifes dels vols

amb la península, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7108-

7109.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1707/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a rebuig a la pujada de la taxa d’ajudes a la navegació

marítima i de la creació de la taxa per tal de finançar el

coordinador independent d’slots i exigència de la seva

immediata retirada, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5417-5419

i 5422-5423.

RGE núm. 1723/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig de l’increment de la taxa d’ajuda a la navegació

marítima, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5520-5522.

RGE núm. 6455/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a privatització d’AENA, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg.

6902-6904.

Mandat marc de l’EPRTVIB

Debat i votació de la proposta de Mandat Marc de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm. 124 (22

d’abril), pàg. 5830-5832 i 5835-5836.

Sessions extraordinàries

Adopció d'acord sobre la celebració de sessions

extraordinàries durant el mes de gener, per tal de dur a terme

l'estudi, la tramitació i l'aprovació de la Proposició de llei RGE

núm. 10595/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de

règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques

i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears, DS

núm. 151, pàg. 7162.

BOSCH I ACARRETA, LOURDES (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7207-7208 i 7210-7211.
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Decrets llei

RGE núm. 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents

destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la

desestacionalització turística a les Illes Balears, DS núm. 153

(18 de desembre), pàg. 7450-7452 i 7456-7457.

Mocions

RGE núm. 4603/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a temporada turística i contractació laboral, DS núm.

126 (6 de maig), pàg. 5919-5921.

RGE núm. 5085/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a política turística, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6138-6140.

Preguntes

RGE núm. 919/14, relativa a assistències a FITUR, DS

núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5178.

RGE núm. 1192/14, relativa a valoració de l’any 2013

quant al turisme, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5240.

RGE núm. 1377/14, relativa a informe de la Federació

hotelera de Mallorca en relació amb la Llei del turisme, DS

núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5288-5289.

RGE núm. 2206/14, relativa a fira ITB de Berlín, DS núm.

117 (11 de març), pàg. 5439.

RGE núm. 2828/14, relativa a fira internacional de turisme

MITT Moscou, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5550.

RGE núm. 4054/14, relativa a Conferencia sectorial de

turisme, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5744.

RGE núm. 4338/14, relativa a convenis de colAlaboració

sota la modalitat del cobranding, DS núm. 124 (22 d’abril),

pàg. 5790.

RGE núm. 4722/14, relativa a conveni relatiu a “Balears,

turisme cardioprotegit”, DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5901.

RGE núm. 4968/14, relativa a premi de millors illes de

Condé Nast Traveler, DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5971.

RGE núm. 5254/14, relativa a prova Thomas Cook Iron

Man, DS núm. 128 (20 de maig), pàg. 6017.

RGE núm. 5752/14, relativa a Pla d’acció 2014 en relació

amb els mercats i productes, DS núm. 129 (27 de maig), pàg.

6066-6067.

RGE núm. 6022/14, relativa a projecte europeu

CERTRESS, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6121-6122.

RGE núm. 8415/14, relativa a subvencions en espècie per

a esdeveniments i producte turístic per a l’any 2015, DS núm.

138 (16 de setembre), pàg. 6392.

RGE núm. 8561/14, relativa a Pla de reconversió integral

de la Platja de Palma, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg.

6460-6461.

RGE núm. 8852/14, relativa a commemoració del Dia

mundial del turisme, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6576.

RGE núm. 9064/14, relativa a actuacions en matèria de

formació i investigació dutes a terme per l’Agència de Turisme

en relació amb els eixos del PITIB, DS núm. 142 (14

d’octubre), pàg. 6632.

RGE núm. 10000/14, relativa a inversions amb el fons del

consorci de la borsa de places, DS núm. 144 (28 d’octubre),

pàg. 6741-6742.

RGE núm. 10269/14, relativa a la fira World Travel

Market, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6863-6864.

RGE núm. 11533/14, relativa a temporada turística a

Mallorca, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7104.

RGE núm. 11679/14, relativa a Pla d’acció de promoció

turística per a 2015, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7403.

CABRER I GO NZÁLEZ, M ARGALIDA (Grup

Parlamentari Popular)

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 10403/14, del Grup Parlamentari MÉS, i RGE

núm. 10417/14, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte

de llei RGE núm. 9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de

26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7441-7443 i

7446-7447.

Debat de política general

DS núm. 143 (21 d’octubre), pàg. 6694-6700 i 6715-6718.

Preguntes

RGE núm. 925/14, relativa a dades sobre ocupació, DS

núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5190.

RGE núm. 1198/14, relativa a pagaments efectuats pel

Govern de les Illes Balears durant el 2013, DS núm. 113 (11 de

febrer), pàg. 5244.

RGE núm. 1383/14, relativa a reunió en relació amb el

finançament autonòmic, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg.

5291.

RGE núm. 1653/14, relativa a reintegrament dels fons

estatutaris, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5355.

RGE núm. 1889/14, relativa a dades d’ocupació, DS núm.

116 (4 de març), pàg. 5399-5400.

RGE núm. 2212/14, relativa a conveni de colAlaboració per

lluitar contra l’economia submergida, DS núm. 117 (11 de

març), pàg. 5443.

RGE núm. 2468/14, relativa a finançament dels consells

insulars, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5500.

RGE núm. 2835/14, relativa a canvi de tendència dels

sectors econòmics de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5554.

RGE núm. 3032/14, relativa a augment de l’oferta

d’ocupació del SOIB, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5652.

RGE núm. 3220/14, relativa a dades d’ocupació, DS núm.

122 (8 d’abril), pàg. 5699.

RGE núm. 4061/14, relativa a situació jurídica de les

carreteres d’Eivissa, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5749.

RGE núm. 4347/14, relativa a índex de confiança

empresarial, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5795.

RGE núm. 4456/14, relativa a reducció del dèficit

autoritzat, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5858.

RGE núm. 4725/14, relativa a dades sobre l’atur, DS núm.

126 (6 de maig), pàg. 5906.

RGE núm. 4977/14, relativa a proposta de reducció del

nombre de diputats, DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5973.

RGE núm. 5259/14, relativa a reducció de diputats en el

Parlament de les Illes Balears, DS núm. 128 (20 de maig), pàg.

6023-6024.

RGE núm. 5759/14, relativa a Pla d’ocupació de les Illes

Balears, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6071.

RGE núm. 6028/14, relativa a dades sobre l’atur a les Illes

Balears, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6126.

RGE núm. 6134/14, relativa a millora econòmica i

recaptació tributària, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6224.

RGE núm. 8194/14, relativa a dades d’atur, DS núm. 137

(9 de setembre), pàg. 6355.
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RGE núm. 8424/14, relativa a inici del curs escolar, DS

núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6407.

RGE núm. 8567/14, relativa a investigació de la Fiscalia

d’un possible frau en les subvencions per a cursos de formació,

DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6469-6470.

RGE núm. 8755/14, relativa a impuls de projectes

d’emprenedors, DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6522.

RGE núm. 8860/14, relativa a dades sobre ocupació, DS

núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6586.

RGE núm. 10002/14, relativa a rebaixa fiscal, DS núm. 144

(28 d’octubre), pàg. 6745.

RGE núm. 10091/14, relativa a dades d’ocupació, DS núm.

146 (4 de novembre), pàg. 6809.

RGE núm. 10276/14, relativa a baixada en la despesa del

capítol 3 d’interessos en el pressupost general de la comunitat

autònoma, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6873.

RGE núm. 10453/14, relativa a Pla d’habitatge, DS núm.

148 (18 de novembre), pàg. 6926.

RGE núm. 10538/14, relativa a balanç de les mesures per

a la reforma de les administracions públiques, DS núm. 149 (25

de novembre), pàg. 6973-6974.

RGE núm. 10659/14, relativa a dades sobre atur, DS núm.

150 (2 de desembre), pàg. 7031-7032.

RGE núm. 11541/14, relativa a conferència de presidents

dels consells insulars, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg.

7118.

RGE núm. 11686/14, relativa a creixement de les Illes

Balears en el tercer trimestre, DS núm. 153 (18 de desembre),

pàg. 7410.

Compareixences

RGE núm. 2888/14, de president del Govern, sobre el

dèficit de la comunitat autònoma, DS núm. 120 (26 de març),

pàg. 5617-5620 i 5630-5632.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 2640/14, del sistema de finançament definitiu

dels consells insulars, DS núm. 130 (3 de juny), pàg. 6161-

6163 i 6166-6168.

RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma

de les Illes Balears, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7425-

7427 i 7428.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7171-7173, 7175-7177,

7236-7237 i 7240-7241.

Decrets llei

RGE núm. 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents

per aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013, de 27 de

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració

local, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7088-7089 i 7094-

7095.

Proposicions de llei

RGE núm. 6242/14, del Grup Parlamentari Socialista, de

bonificació de l’impost de transmissions i actes jurídics

documentats, DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6540-6542

i 6544-6545.

Esmenes a la totalitat 

RGE núm. 4166/14, del Grup Parlamentari MÉS, i RGE

núm. 4572/14, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de

llei RGE núm. 2640/14, del sistema de finançament definitiu

dels consells insulars, DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5935-

5938 i 5940-5941.

RGE núm. 10242/14 del Grup Parlamentari MÉS, i RGE

núm. 10383/14 del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de

llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 148 (18 de novembre), pàg. 6946-6949 i 6951-6953.

Mocions

RGE núm. 4227/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Llei de finançament dels consells insulars, DS núm.

124 (22 d’abril), pàg. 5807-5809.

RGE núm. 4401/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a elaboració del nou REB, DS núm. 125 (29 d’abril),

pàg. 5871-5873.

RGE núm. 6396/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general tributària, DS núm. 137 (9 de

setembre), pàg. 6372-6374.

RGE núm. 8967/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria de finançament, DS núm.

142 (14 d’octubre), pàg. 6649-6650.

RGE núm. 11361/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d’ingressos, DS núm. 151 (9 de desembre),

pàg. 7129-7131.

Preguntes

RGE núm. 1196/14, relativa a índex de confiança

empresarial, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5229.

RGE núm. 1652/14, relativa a esforç de la ciutadania de les

Illes Balears per tal de posar ordre en els comptes públics, DS

núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5347.

RGE núm. 3026/14, relativa a consens en relació amb la

Llei de finançament dels consells insulars, DS núm. 121 (1

d’abril), pàg. 5644.

RGE núm. 4059/14, relativa a consecució de l’objectiu de

dèficit, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5738.

RGE núm. 8190/14, relativa a augment en la recaptació dels

imposts, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6343.

RGE núm. 8416/14, relativa a publicació de balances

fiscals, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6400.

RGE núm. 8564/14, relativa a deute públic de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, DS núm. 139 (23 de setembre),

pàg. 6468-6469.

RGE núm. 10087/14, relativa a conveni de colAlaboració en

relació amb el Pla d’autoprotecció de les festes de Ciutadella,

DS núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6797-6798.

Proposicions no de llei

RGE núm. 803/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a nova llei de finançament de les comunitats autònomes, DS

núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5216-5218 i 5221-5222.
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Compareixences

RGE núm. 2479/14, del conseller d’Hisenda i Pressuposts,

sobre el procés de negociació del nou model de finançament de

les comunitats autònomes, DS núm. 119 (25 de març), pàg.

5581-5583 i 5586-5587.

C A R B O N ER O  I  M A L B E R T I, JA U M E  (G rup

Parlamentari Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 9559/13, d’ordenació i ús del sòl, DS núm. 117

(11 de març), pàg. 5457-5459 i 5469-5470.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7265-7267.

Preguntes

RGE núm. 1205/14, relativa a valoració de l’hostal

Rocamar, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5236-5237.

RGE núm. 2908/14, relativa a aplicació de la disposició

addicional quarta de la Llei 8/2012, DS núm. 119 (25 de març),

pàg. 5543-5544.

RGE núm. 4983/14, relativa a avantprojecte de llei agrària,

DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5959.

RGE núm. 9074/14, relativa a Projecte de llei agrària, DS

núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6624.

RGE núm. 10535/14, relativa a obres de l’IBAVI, DS núm.

149 (25 de novembre), pàg. 6960.

AlAlusions

En relació amb la Pregunta RGE núm. 4061/14, relativa a

situació jurídica de les carreteres d’Eivissa, DS núm. 123 (15

d’abril), pàg. 5750.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 5090/14, pel qual es modifica la Llei 3/2006, de

30 de març, de gestió d’emergències de les Illes Balears, DS

núm. 134 (8 de juliol), pàg. 6291-6292 i 6296.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7274-7275, 7280 i 7284-

7285.

Decrets llei

RGE núm. 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents

per aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013, de 27 de

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració

local, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7089-7091 i 7095-

7096.

Proposicions de llei

RGE núm. 4964/13, del Grup Parlamentari MÉS, de

modificació de l’article 120 de la Llei 20/2006, de 15 de

desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, DS

núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5372-5373 i 5375-5376.

Debat de política general

DS núm. 145 (28 d’octubre), pàg. 6784-6786.

Mocions

DS núm. 15420/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reforma local prevista en el projecte de llei de

racionalització i sostenibilitat de l’administració local, DS núm.

112 (4 de febrer), pàg. 5205-5206 i 5210.

Preguntes

RGE núm. 1202/14, relativa a aturar les prospeccions

petrolíferes, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5233-5234.

RGE núm. 1387/14, relativa a sentència del Tribunal

Superior de Justícia, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5284-

5285.

RGE núm. 2346/14, relativa a manifestacions de la Sra.

Secretària d’Estat de Turisme, DS núm. 117 (11 de març), pàg.

5437-5438.

RGE núm. 3150/14, relativa a resolució judicial sobre els

ingressos públics i privats del Sr. President, DS núm. 121 (1

d’abril), pàg. 5645-5646.

RGE núm. 3225/14, relativa a renúncia a la reforma de

l’actual edifici de Can Misses, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg.

5693-5694.

RGE núm. 4461/14, relativa a símbols d’interès local per

part dels ajuntaments, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5844.

RGE núm. 4732/14, relativa a utilització de l’Advocacia de

la comunitat, DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5898-5899.

RGE núm. 5247/14, relativa a beneficis de la targeta blava,

DS núm. 128 (20 de maig), pàg. 6014-6015.

RGE núm. 6126/14, relativa a valoració de la gestió del

Govern en matèria d’incompatibilitats, DS núm. 131 (10 de

juny), pàg. 6217-6218.

RGE núm. 8196/14, relativa a amagar informació sobre les

prospeccions, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6348-6349.

RGE núm. 8429/14, relativa a procediment d’adjudicació

de l’Hospital universitari de Son Espases, DS núm. 138 (16 de

setembre), pàg. 6398.

RGE núm. 10006/14, relativa a prospeccions petrolíferes,

DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6732.

RGE núm. 10095/14, relativa a designació d’alts càrrecs,

DS núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6799-6800.

RGE núm. 10281/14, relativa a prospeccions a les Illes

Balears, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6866-6867.

RGE núm. 10542/14, relativa a prospeccions petrolíferes,

DS núm. 149 (25 de novembre), pàg. 6966-6967.

RGE núm. 10665/14, relativa a assistència parlamentària de

Govern, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7025.

Creació de comissions d’investigació

RGE núm. 7925/14, del Grup Parlamentari MÉS, de

proposta de creació d’una comissió d’investigació sobre tot el

relacionat amb la selecció dels terrenys on es va construir

l’hospital de referència de Son Espases i l’adjudicació de les

obres d’aquest hospital, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg.

6496-6498 i 6502.

RGE núm. 8742/14, del Grup Parlamentari Popular, de

proposta de creació d’una comissió no permanent

d’investigació sobre tot el relacionat amb la selecció dels

terrenys, l'adjudicació de les obres, la construcció i el

desenvolupament de les obres, el modificat i els

complementaris relacionats amb aquesta infraestructura
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hospitalària, la dotació d'equipaments, la posada en marxa, els

accessos viaris i les modificacions viàries relacionades amb

aquest hospital i tots els convenis i contractes relacionats amb

la construcció, la dotació i la posada en funcionament de

l'hospital de referència de Son Espases, DS núm. 141 (7

d’octubre), pàg. 6604-6605, 6608-6009, 6610 i 6611.

RGE núm. 8743/14, del Grup Parlamentari Socialista, de

proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació

sobre la construcció de l'Hospital de Son Espases (elecció i

compra del solar, posterior licitació i adjudicació de les obres

de construcció i pla de comunicació realitzat per Over

Marketing), DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6604-6605, 6608-

6609, 6610 i 6611.

Recursos d’inconstitucionalitat

RGE núm 2354/14, presentat per 17 diputats adscrits al

Grup Parlamentari Socialista, sobre la procedència o no que el

Parlament interposi recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei

27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració

local, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5588-5590 i 5593-5594.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI J. (Grup Parlamentari

Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7177-7179, 7183-7184 i

7188-7189.

Proposicions de llei

RGE núm. 4812/13, del Grup Parlamentari Socialista,

d’insolvència singular hipotecària, DS núm. 113 (11 de febrer),

pàg. 5260-5263 i 5267-5269.

RGE núm. 6242/14, del Grup Parlamentari Socialista, de

bonificació de l’impost de transmissions i actes jurídics

documentats, DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6537-6540

i 6542-6543.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 9123/14, del Grup Parlamentari MÉS, i RGE

núm. 9902/14, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de

llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de

l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de

les Illes Balears, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7060-

7062, 7065-7066 i 7069-7070.

InterpelAlacions

RGE núm. 5274/13, relativa a política econòmica del

Govern de les Illes Balears, DS núm. 126 (6 de maig), pàg.

5909-5912 i 5914-5915.

RGE núm. 512/14, relativa a política general en relació amb

la Llei sobre l’ús de símbols institucionals de les Illes Balears,

DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5193-5195 i 5196-5198.

Mocions

RGE núm. 1323/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en relació amb la Llei sobre l’ús de

símbols institucionals de les Illes Balears, DS núm. 114 (18 de

febrer), pàg. 5301-5303 i 5306-5307.

RGE núm. 5080/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política econòmica del Govern de les Illes Balears,

DS núm. 128 (20 de maig), pàg. 6033-6035 i 6039-6041.

Preguntes

RGE núm. 1656/14, relativa a descomptes a militants de

partits polítics, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5342-5343.

RGE núm. 1894/14, relativa a donacions a un partit polític,

DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5390-5391.

RGE núm. 3221/14, relativa a presència de la Conselleria

de Salut, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5690-5691.

RGE núm. 4354/14, relativa a accés a més llengües, DS

núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5784-5785.

RGE núm. 4462/14, relativa a decret de la Llei de símbols,

DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5845-5846.

RGE núm. 5245/14, relativa a diners gastats pel Govern i

que no tenia durant l’exercici 2013, DS núm. 128 (20 de maig),

pàg. 6012-6013.

RGE núm. 10439/14, relativa a aplicació de la Llei de la

bona administració i del bon govern, DS núm. 148 (18 de

novembre), pàg. 6911.

Proposicions no de llei

RGE núm. 15606/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a no a l’indult de l’expresident Jaume Matas, DS núm. 121 (1

d’abril), pàg. 5668-5670.

Creació de comissions d’investigació

RGE núm. 6456/14, del Grup Parlamentari MÉS, de

proposta de creació d’una comissió d’investigació sobre el

procés de reestructuració bancària de la Caixa d’Estalvis de

Balears Sa Nostra, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6489-

6491.

RGE núm. 8770/14, del Grup Parlamentari Socialista, de

proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació

sobre les inversions i l'execució d'obres públiques amb cost

desmesurat, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6612-6614 i

6617-6618.

FERNÁNDEZ I JUAN, JAIME (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7386-7388.

Preguntes

RGE núm. 1644/14, relativa a posada en marxa del Pla

d’energies renovables i eficiència energètica a les Illes Balears,

DS núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5340.

RGE núm. 3218/14, relativa a implantació del vehicle

elèctric, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5686.

RGE núm. 4053/14, relativa a règim especial en energia

renovable per a les Illes Balears, DS núm. 123 (15 d’abril),

pàg. 5733.

RGE núm. 6141/14, relativa a reunió del Consell assessor

d’energia, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6209-6210.

RGE núm. 8192/14, relativa a lluita contra la pobresa

energètica, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6344-6345.
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RGE núm. 8851/14, relativa a interconnexió elèctrica entre

Eivissa i Formentera, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6571.

RGE núm. 10451/14, relativa a cronograma d’execució

d’obra i posada en servei de l’enllaç Mallorca-Eivissa, DS núm.

148 (18 de novembre), pàg. 6916-6917.

FIDALGO I BESTARD, ÓSCAR (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones

consumidores i usuàries de les Illes Balears, DS núm. 132 (8 de

juliol), pàg. 6262-6264 i 6267-6270.

RGE núm. 6303/14, del joc i les apostes a les Illes Balears,

DS núm. 136 (23 de juliol), pàg. 6328-6330 i 6332-6333.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7358-7360.

Proposicions de llei

RGE núm. 6929/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a deducció per la Llei d’impost sobre la renda de les persones

físiques, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7148-7150 i 7152.

Preguntes

RGE núm. 1881/14, relativa a dades de dinamisme

empresarial, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5383.

RGE núm. 2463/14, relativa a dades sobre endeutament de

les Illes Balears, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5488.

RGE núm. 2833/14, relativa a rebaixa de la factura elèctrica

en edificis públics, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5545.

RGE núm. 6140/14, relativa a renovació de la convocatòria

d’ajudes al finançament d’ISBA, DS núm. 131 (10 de juny),

pàg. 6209.

RGE núm. 8420/14, relativa a baixada de l’interès del FLA

a l’1%, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6395.

RGE núm. 8856/14, relativa a obertura del portal Finances

del sector públic, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6572.

RGE núm. 9067/14, relativa a Servei de promoció de

l’autonomia personal i prevenció de la dependència, DS núm.

142 (14 d’octubre), pàg. 6629.

RGE núm. 9999/14, relativa a tarifa plana de 50 euros per

als nous autònoms, DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6737-

6738.

RGE núm. 10090/14, relativa a mesures fiscals per

incentivar l’activació econòmica, DS núm. 146 (4 de

novembre), pàg. 6801-6802.

RGE núm. 10268/14, relativa a tarifa plana de 100 euros

per a contractes fixos, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg.

6867-6868.

RGE núm. 10532/14, relativa a conveni amb Bankia per

potenciar les polítiques actives d’ocupació, DS núm. 149 (25

de novembre), pàg. 6968.

RGE núm. 11537/14, relativa a conveni amb la DGT per

reduir la sinistralitat laboral vial, DS núm. 151 (9 de

desembre), pàg. 7115.

Proposicions no de llei

RGE núm. 8383/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a acord estratègic per impulsar el sector nàutic balear, DS núm.

131 (10 de juny), pàg. 6241-6242 i 6244-6245.

RGE núm. 9061/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a racionalització i universalització de criteris per a

instalAlacions fotovoltaiques i desenvolupament del vehicle

elèctric a les Illes Balears, DS núm. 127 (13 de maig), pàg.

5997-5998 i 6002-6003.

RGE núm. 2021/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de suport al mecenatge cultural, DS núm. 118 (18 de

març), pàg. 5513-5515 i 5518.

Creació de comissions d’investigació

RGE núm. 6456/14, del Grup Parlamentari MÉS, de

proposta de creació d’una comissió d’investigació sobre el

procés de reestructuració bancària de la Caixa d’Estalvis de

Balears Sa Nostra, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6491-

6493.

FONT I AGUILÓ, MARGALIDA (Diputada no adscrita)

Projectes de llei

RGE núm. 9559/13, d’ordenació i ús del sòl, DS núm. 117

(11 de març), pàg. 5462-5464 i 5471-5472.

RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de

les Illes Balears, DS núm. 130 (3 de juny), pàg. 6177-6178 i

6183.

RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones

consumidores i usuàries de les Illes Balears, DS núm. 132 (8 de

juliol), pàg. 6258-6260 i 6266.

RGE núm. 2640/14, del sistema de finançament definitiu

dels consells insulars, DS núm. 130 (3 de juny), pàg. 6159-

6161 i 6165-6166.

RGE núm. 7591/14, de comerç de les Illes Balears, DS

núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6552-6554, 5661-6562.

RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes Balears, DS núm.

150 (2 de desembre), pàg. 7045-7047 i 7054.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7194-7196, 7214-7216,

7260-7262, 7305-7307, 7327-7328, 7355-7356, 7375-7377 i

7384-7386.

Proposicions de llei

RGE núm. 2005/13, del Grup Parlamentari Popular, per la

qual s’estableix i regula una xarxa de suport a la dona

embarassada, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6421-6423

i 6428-6429.

Preguntes

RGE núm. 1201/14, relativa a aposta per les petrolíferes,

DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5232-5233.

RGE núm. 1877/14, relativa a Reial Decret 1/2014, DS

núm. 116 (4 de març), pàg. 5383-5384.

RGE núm. 2205/14, relativa a quantitats pendents

d’abonament als centres docents no concertats, DS núm. 117

(11 de març), pàg. 5435.

RGE núm. 2836/14, relativa a estatuts del Consorci de

recursos sociosanitaris de les Illes Balears, DS núm. 119 (25 de

març), pàg. 5546-5547.
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RGE núm. 4070/14, relativa a transports de residus entre

Formentera i Eivissa, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5742-

5743.

RGE núm. 4978/14, relativa a oferta turística dels party

boats, DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5962-5963.

RGE núm. 6123/14, relativa a ponència tècnica de traspàs

de competències en matèria turística, DS núm. 131 (10 de

juny), pàg. 6210-6211.

RGE núm. 8557/14, relativa a conveni en matèria de

dependència, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6452-6453.

RGE núm. 9060/14, relativa a bassa de regadiu a l’illa de

Formentera, DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6625-6626.

RGE núm. 10081/14, relativa a traspàs de la promoció

turística just i suficient, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg.

6856.

RGE núm. 10650/14, relativa a Pla de gestió de lloc

d’importància comunitària de Ses Salines d’Eivissa i

Formentera, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7017-7018.

JEREZ I JUAN, M IQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7187-7188 i 7190-7191.

Proposicions de llei

RGE núm. 7459/13, del Grup Parlamentari Socialista, de

regulació de la prohibició al territori de la comunitat autònoma

de les Illes Balears de la tècnica de fractura hidràulica com a

tècnica de recerca i extracció de gas no convencional, DS núm.

128 (20 de maig), pàg. 6046-6048 i 6049-6050.

RGE núm. 2956/14, del Grup Parlamentari MÉS, de

modificació de la Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre Compilació

del Dret Civil de Balears, i de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de

patrimoni de la comunitat autònoma en matèria de successió

intestada i de la legítima del cònjuge vidu, DS núm. 142 (14

d’octubre), pàg. 6656-6658 i 6659-6660.

RGE núm. 3837/14, del Grup Parlamentari Socialista, de

transparència, bona administració i del bon govern de les Illes

Balears, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7141-7143 i 7144-

7145.

Debat de política general

DS núm. 145 (28 d’octubre), pàg. 6765-6766.

Mocions

RGE núm. 1323/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en relació amb la Llei sobre l’ús de

símbols institucionals de les Illes Balears, DS núm. 114 (18 de

febrer), pàg. 5305-5306.

RGE núm. 1728/14 (per error posa 3469/14), del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de

prospeccions petrolíferes, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5409-

5411.

RGE núm. 8832/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a prospeccions petrolíferes, DS núm. 141 (7 d’octubre),

pàg. 6597-6598.

RGE núm. 10163/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern en l’aplicació de la Llei del bon

govern, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6890-6892.

Preguntes

RGE núm. 1197/14, relativa a comissió del pacte local, DS

núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5229-5230.

RGE núm. 1378/14, relativa a informe de la Sindicatura de

Comptes en relació amb el Consorci sociosanitari d’Eivissa, DS

núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5279-5280.

RGE núm. 1650/14, relativa a servei de radioteràpia

oncològica a l’Hospital Can Misses, DS núm. 115 (25 de

febrer), pàg. 5349-5350.

RGE núm. 2465/14, relativa a actuacions en matèria

d’habitatge a l’illa de Formentera, DS núm. 118 (18 de març),

pàg. 5493.

RGE núm. 3027/14, relativa a mesures per corregir el

sobrecost que genera la insularitat, DS núm. 121 (1 d’abril),

pàg. 5646.

RGE núm. 4058/14, relativa a mesures per fomentar la

integració de les persones amb discapacitat a Eivissa, DS núm.

123 (15 d’abril), pàg. 5745.

RGE núm. 4449/14, relativa a coordinació en matèria

d’emergències a l’illa d’Eivissa, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg.

5851.

RGE núm. 4973/14, relativa a colAlaboració amb la FELIB,

DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5969.

RGE núm. 5753/14, relativa a Consell de coordinació de

policies locals de les Pitiüses, DS núm. 129 (27 de maig), pàg.

6063.

RGE núm. 6024/14, relativa a suport psicològic a persones

en situació d’emergència, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6120.

RGE núm. 8418/14, relativa a informe FEDEA, DS núm.

138 (16 de setembre), pàg. 6393.

RGE núm. 8566/14, relativa a índex de transparència a la

comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 139 (23 de

setembre), pàg. 6462.

RGE núm. 8753/14, relativa a Premi de qualitat i innovació

en la gestió pública, DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6518.

RGE núm. 8859/14, relativa a projecte de pressuposts

generals de l’Estat per a 2015, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg.

6583-6584.

RGE núm. 10270/14, relativa a projecte ISPIB en línia, DS

núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6865.

RGE núm. 10536/14, relativa a nou programa d’ajudes per

a les agrupacions de Protecció Civil, DS núm. 149 (25 de

novembre), pàg. 6964.

RGE núm. 10655/14, relativa a convenis en matèria

d’immigració amb els ajuntaments, DS núm. 150 (2 de

desembre), pàg. 7023.

RGE núm. 11539/14, relativa a servei telefònic d’atenció i

protecció per a les víctimes de violència de gènere, DS núm.

151 (9 de desembre), pàg. 7115-7116.

RGE núm. 11683/14, relativa a formació de jutges i

magistrats en dret civil balear, DS núm. 153 (18 de desembre),

pàg. 7403-7404.
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Proposicions no de llei

RGE núm. 15606/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a no a l’indult de l’expresident Jaume Matas, DS núm. 121 (1

d’abril), pàg. 5667-5668.

RGE núm. 2417/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei del sector d’hidrocarburs, DS

núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5766-5768.

RGE núm. 4810/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a adopció de mesures tendents a garantir l’especial protecció

que ha d’oferir-se a fills menors de víctimes mortals de

violència de gènere, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5874-5876

i 5879-5880.

M AICAS I SOCÍAS, LLUÍS (Grup Parlamentari

Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7381-7383.

Preguntes

RGE núm. 1535/14, relativa a aturar l’allau de dimissions

als centres escolars, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5277-

5278.

RGE núm. 3016/14, relativa a model educatiu, DS núm.

121 (1 d’abril), pàg. 5639.

RGE núm. 4062/14, relativa a marxa per l’educació, DS

núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5734.

RGE núm. 4981/14, relativa a cobrament de les beques

universitàries, DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5961-5962.

RGE núm. 6034/14, relativa a atendre les reclamacions dels

docents, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6112.

RGE núm. 8199/14, relativa a normalitat a l’inici de curs,

DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6354.

RGE núm. 8757/14, relativa a diàleg amb la comunitat

educativa, DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6510.

RGE núm. 8864/14, relativa a instrument per aplicar el

trilingüisme, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6574.

RGE núm. 11547/14, relativa a herència cultural, DS núm.

151 (9 de desembre), pàg. 7107-7108.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2021/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de suport al mecenatge cultural, DS núm. 118 (18 de

març), pàg. 5515-5516.

Compareixences

RGE núm. 4600/14, de la consellera d’Educació, Cultura i

Universitats, per tal de retre compte del compliment de la

Proposició no de llei RGE núm. 128/12, relativa a institució de

la Setmana Ramon Llull, DS núm. 127 (13 de maig), pàg.

5993-5995 i 5995-5996.

RGE núm. 5392/14, de la consellera d’Educació, Cultura i

Universitats, per tal de retre compte del compliment de la

Proposició no de llei RGE núm. 3874/11, relativa a

infraestructures educatives, DS núm. 130 (3 de març), pàg.

6141-6142 i 6143.

M ARÍ I FERRER, M ARIA VIRTUDES (Grup

Parlamentari Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 9559/13, d’ordenació i ús del sòl, DS núm. 117

(11 de març), pàg. 5466-5469 i 5473-5474.

RGE núm. 5615/14, d’ordenació minera de les Illes Balears,

DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6440-6442 i 6443-6444.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7252-7253 i 7255-7256.

Proposicions de llei

RGE núm. 4812/13, del Grup Parlamentari Socialista,

d’insolvència singular hipotecària, DS núm. 113 (11 de febrer),

pàg. 5265-5267 i 5269-5270.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 6558/14, del Grup Parlamentari Socialista, i

RGE núm. 6636/14, del Grup Parlamentari MÉS, al Projecte de

llei RGE núm. 5615/14, d’ordenació minera de les Illes

Balears, DS núm. 135 (23 de juliol), pàg. 6314-6316 i 6318.

Mocions

RGE núm. 10492/143, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a fumigacions aèries contra la processionària, DS núm.

149 (25 de novembre), pàg. 6994-6995.

Preguntes

RGE núm. 2208/14, relativa a inversions efectuades a Sa

Costera, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5427.

RGE núm. 2831/14, relativa a gestió dels espais Xarxa

Natura, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5542-5543.

RGE núm. 4340/14, relativa a Pla d’acció de mitigació

contra el canvi climàtic 2013-2020, DS núm. 124 (22 d’abril),

pàg. 5780.

RGE núm. 5250/14, relativa a actuacions en praderies de

posidònia, DS núm. 128 (20 de maig), pàg. 6008.

RGE núm. 5758/14, relativa a qualitat i neteja de les aigües

de bany, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6059.

RGE núm. 6021/14, relativa a ampliació de la protecció

marina al sud de Ciutadella, DS núm. 130 (3 de març), pàg.

6115-6116.

RGE núm. 8193/14, relativa a inversions en tecnologia

contra el foc, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6345-6346.

RGE núm. 9066/14, relativa a campanya d’extinció

d’incendis del 2014, DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6627.

RGE núm. 9997/14, relativa a zones d’especial conservació,

DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6730.

RGE núm. 10089/14, relativa a tasques del Servei de neteja

del litoral, DS núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6798.

RGE núm. 10447/14, relativa a dessaladora de l’illa de

Formentera, DS núm. 148 (18 de novembre), pàg. 6919.

RGE núm. 11677/14, relativa a desenvolupament de tasques

de gestió ambiental als espais de rellevància ambiental, DS

núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7398.

Proposicions no de llei

RGE núm. 6045/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a protecció de l’illa de Tagomago, DS núm. 147 (11 de

novembre), pàg. 6894-6896.
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MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari

Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7372-7374.

InterpelAlacions

RGE núm. 9825/13, relativa a política general en matèria

d’ensenyament de llengües, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg.

5862-5864 i 5865-5866.

Mocions

RGE núm. 4865/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures necessàries per a l’ensenyament-

aprenentatge de llengües a les Illes Balears, DS núm. 127 (13

de maig), pàg. 5981-5983 i 5987-5988.

Preguntes

RGE núm. 1203/14, relativa a inversions que afecten el món

educatiu, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5235-5236.

RGE núm. 1891/14, relativa a autorització d’una escoleta

a Palmanyola, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5389-5390.

RGE núm. 2840/14, relativa a instalAlació portuària de Sant

Antoni de Portmany, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5547-

5548.

RGE núm. 3021/14, relativa a recuperar la qualitat

educativa, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5640.

RGE núm. 4352/14, relativa a proves per conèixer l’estat de

l’educació, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5787-5788.

RGE núm. 6031/14, relativa a reducció de la conflictivitat

al món educatiu, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6113-6114.

RGE núm. 8427/14, relativa a inici del curs 2014-2015, DS

núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6396-6397.

RGE núm. 8756/14, relativa a responsabilitats polítiques,

DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6509.

RGE núm. 10442/14, relativa a pacte per l’educació, DS

núm. 148 (18 de novembre), pàg. 6913-6914.

RGE núm. 10662/14, relativa a joves amb discapacitats, DS

núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7018-7019.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4338/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reducció de l’IVA cultural fins al 4%, DS núm. 116

(4 de març), pàg. 5412-5414 i 5416.

Compareixences

RGE núm. 4993/14, de la consellera d’Educació, Cultura i

Universitats, per tal de retre compte del compliment de la

Moció RGE núm. 3534/13, relativa a política en formació

professional, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6087-6089 i

6090-6091.

MARTÍ I BALLESTER, GABRIEL JOSÉ (Grup

Parlamentari Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7217-7219.

Preguntes

RGE núm. 1376/14, relativa a accions promocionals el mes

de gener, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5276.

RGE núm. 1884/14, relativa a reducció del deute de l’ATB,

DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5387-5388.

RGE núm. 2829/14, relativa a accions promocionals de

turisme durant el mes de febrer, DS núm. 119 (25 de març),

pàg. 5544.

RGE núm. 4055/14, relativa a implantació del SICTED, DS

núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5736.

RGE núm. 4453/14, relativa a convocatòries públiques de

subvencions en espècie en matèria turística, DS núm. 125 (29

d’abril), pàg. 5847.

RGE núm. 4719/14, relativa a convocatòria d’ajudes del

Consorci de la borsa de places, DS núm. 126 (6 de maig), pàg.

5896.

RGE núm. 6143/14, relativa a projecte sobre Aparador

turístic intelAligent, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6214.

RGE núm. 8747/14, relativa a Fòrum de turisme i art

contemporani, DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6507.

RGE núm. 10535/14, relativa a Pla d’acció de promoció

turística del 2014, DS núm. 149 (25 de novembre), pàg. 6959.

MARTÍ I LLUFRIU, NEL (Grup Parlamentari MÉS)

Projectes de llei

RGE núm. 2640/14, del sistema de finançament definitiu

dels consells insulars, DS núm. 130 (3 de juny), pàg. 6157-

6159 i 6164-6165.

RGE núm. 5090/14, pel qual es modifica la Llei 3/2006, de

30 de març, de gestió d’emergències de les Illes Balears, DS

núm. 134 (8 de juliol), pàg. 6292-6294 i 6296.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7179-7181, 7184-7185,

7189-7190, 7193-7194, 7276-7277, 7280-7281, 7285-7286,

7363-7364 ,7367, 7370, 7374-7375 i 7383-7384.

Decrets llei

RGE núm. 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents

per aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013, de 27 de

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració

local, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7091-7094 i 7096.

Proposicions de llei

RGE núm. 5920/13, del Grup Parlamentari Socialista, de

modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell

Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg.

5718-5719 i 5723-5724.

RGE núm. 3837/14, del Grup Parlamentari Socialista, de

transparència, bona administració i del bon govern de les Illes

Balears, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7138-7140 i 7144.

Esmenes a la totalitat 

RGE núm. 4166/14, del Grup Parlamentari MÉS, i RGE

núm. 4572/14, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de

llei RGE núm. 2640/14, del sistema de finançament definitiu

dels consells insulars, DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5922-

5925, 5931-5932 i 5938-5939.

RGE núm. 9123/14, del Grup Parlamentari MÉS, i RGE

núm. 9902/14, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de
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llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de

l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de

les Illes Balears, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7057-

7059, 7064-7065 i 7068-7069.

Debat de política general

DS núm. 145 (28 d’octubre), pàg. 6769-6763 i 6774-6775.

InterpelAlacions

RGE núm. 25/14, relativa a TIL, DS núm. 113 (11 de

febrer), pàg. 5248-5250 i 5251-5252.

RGE núm. 7051/14, relativa a política educativa del Govern

de les Illes Balears, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6410-

6412 i 6414-6415.

Mocions

DS núm. 15261/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

transport aeri, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5199-5200 i

5204-5205.

RGE núm. 1323/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en relació amb la Llei sobre l’ús de

símbols institucionals de les Illes Balears, DS núm. 114 (18 de

febrer), pàg. 5303-5304.

RGE núm. 1474/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a decret de tractament integrat de llengües, DS núm. 115 (25 de

febrer), pàg. 5363-5365 i 5369-5370.

RGE núm. 2637/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a expedients sancionadors oberts a docents i conflicte

educatiu, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5570-5571.

RGE núm. 4227/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Llei de finançament dels consells insulars, DS núm.

124 (22 d’abril), pàg. 5805-5807.

RGE núm. 4865/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures necessàries per a l’ensenyament-

aprenentatge de llengües a les Illes Balears, DS núm. 127 (13

de maig), pàg. 5983-5985.

RGE núm. 6050/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general aeroportuària, DS núm. 131 (10 de

juny), pàg. 6235-6237.

RGE núm. 6234/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria educativa, DS núm. 137

(9 de setembre), pàg. 6366-6368.

RGE núm. 8625/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a política educativa del Govern de les Illes Balears, DS núm.

140 (30 de setembre), pàg. 6531-6533 i 6536-6537.

RGE núm. 9256/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria educativa, DS núm. 146

(4 de novembre), pàg. 6817-6819.

Preguntes

DS núm. 927/14, relativa a crispació i persecució a l’escola,

DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5183.

RGE núm. 2476/14, relativa a efectes negatius per

l’aplicació del TIL, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5490-

5491.

RGE núm. 4023/14, relativa a aplicació del TIL i resultats

acadèmics, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5689-5690.

RGE núm. 4605/14, relativa a per quin motiu el Govern ha

decidit paralitzar la tramitació del decret de desenvolupament

i implementació de la Llei de símbols, DS núm. 125 (29

d’abril), pàg. 5843.

RGE núm. 5761/14, relativa a repartiment radioelèctric, DS

núm. 129 (27 de maig), pàg. 6060-6061.

RGE núm. 6037/14, relativa a 1.000 dies de Govern, DS

núm. 130 (3 de març), pàg. 6118-6119.

RGE núm. 8425/14, relativa a acomiadaments al sector

públic instrumental, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6395-

6396.

RGE núm. 8867/14, relativa a efectes de la sentència al

TIL, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6572-6573.

RGE núm. 9072/14, relativa a acomiadaments al sector

públic instrumental, DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6630.

RGE núm. 11543/14, relativa a garantir la recepció de

canals en català, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7106-

7107.

RGE núm. 11689/14, relativa a assumpció de

responsabilitats pel cas Deyá, DS núm. 153 (18 de desembre),

pàg. 7397-7398.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4338/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reducció de l’IVA cultural fins al 4%, DS núm. 116

(4 de març), pàg. 5414-5415.

RGE núm. 324/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a arxiu de l’expedient disciplinari al director de l’IES

de Marratxí, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5771-5772.

RGE núm. 729/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a simplificació administrativa i eliminació de duplicitats, DS

núm. 129 (27 de maig), pàg. 6102-6104.

RGE núm. 1723/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig de l’increment de la taxa d’ajuda a la navegació

marítima, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5522-5523.

RGE núm. 2021/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de suport al mecenatge cultural, DS núm. 118 (18 de

març), pàg. 5516-5517.

RGE núm. 6455/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a privatització d’AENA, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg.

6899-6900 i 6905-6906.

Compareixences

RGE núm. 5528/14, de la consellera d’Administracions

Públiques, per tal de retre compte del compliment del punt 12

de la Moció RGE núm. 5719/13, relativa a política general en

matèria de cultura, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6148-6150

i 6151-6152.

Mandat marc de l’EPRTVIB

Debat i votació de la proposta de Mandat Marc de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm. 124 (22

d’abril), pàg. 5832-5834 i 5836-5837.

MAS I COLOM, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari

MÉS)

Projectes de llei

RGE núm. 6303/14, del joc i les apostes a les Illes Balears,

DS núm. 136 (23 de juliol), pàg. 6326-6328 i 6331-6332.

RGE núm. 7591/14, de comerç de les Illes Balears, DS

núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6550-6552, 5660-6561, 6564

i 6565.

RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes Balears, DS núm.

150 (2 de desembre), pàg. 7047-7050 i 7054-7055.
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RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7340-7341, 7344-7345,

7350 i 7354-7355.

Proposicions de llei

RGE núm. 4812/13, del Grup Parlamentari Socialista,

d’insolvència singular hipotecària, DS núm. 113 (11 de febrer),

pàg. 5263-5265.

RGE núm. 4964/13, del Grup Parlamentari MÉS, de

modificació de l’article 120 de la Llei 20/2006, de 15 de

desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, DS

núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5371-5372 i 5375.

RGE núm. 2956/14, del Grup Parlamentari MÉS, de

modificació de la Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre Compilació

del Dret Civil de Balears, i de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de

patrimoni de la comunitat autònoma en matèria de successió

intestada i de la legítima del cònjuge vidu, DS núm. 142 (14

d’octubre), pàg. 6652-6654 i 6658-6659.

RGE núm. 6242/14, del Grup Parlamentari Socialista, de

bonificació de l’impost de transmissions i actes jurídics

documentats, DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6540 i 6543-

6544.

RGE núm. 6929/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a deducció per la Llei d’impost sobre la renda de les persones

físiques, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7145-7146 i 7150-

7151.

Propostes de reforma del Reglament del Parlament

Debat de presa en consideració de la Proposta RGE núm.

2873/14, del Grup Parlamentari MÉS, de modificació de

l’article 165.2 de Reglament del Parlament de les Illes Balears,

DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5941-5943 i 5949-5950.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 9299/14, del Grup Parlamentari Socialista, i

RGE núm. 9520/14, del Grup Parlamentari MÉS, al Projecte de

llei RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes Balears, DS núm.

146 (4 de novembre), pàg. 6832-6835, 6842-6843 i 6849-6850.

InterpelAlacions

RGE núm. 1875/14, relativa a model econòmic, DS núm.

118 (18 de març), pàg. 5501-5502 i 5504-5505.

Mocions

RGE núm. 2878/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a model econòmic, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5659-5660 i

5664-5665.

RGE núm. 4401/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a elaboració del nou REB, DS núm. 125 (29 d’abril),

pàg. 5869-5871.

RGE núm. 5080/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política econòmica del Govern de les Illes Balears,

DS núm. 128 (20 de maig), pàg. 6035-6037.

RGE núm. 6396/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general tributària, DS núm. 137 (9 de

setembre), pàg. 6371-6372.

RGE núm. 11361/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d’ingressos, DS núm. 151 (9 de desembre),

pàg. 7128-7129.

Preguntes

RGE núm. 2839/14, relativa a informes Lagares, DS núm.

119 (25 de març), pàg. 5539-5540.

RGE núm. 4337/14, relativa a política del Govern en

matèria d’indústria, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5779.

RGE núm. 4986/14, relativa a Llei d’emprenedoria, DS

núm. 127 (13 de maig), pàg. 5960.

RGE núm. 6132/14, relativa a reunió amb el president de

les Illes Canàries, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6207-6208.

RGE núm. 8574/14, relativa a actuacions del Govern en

relació amb esdeveniments que afecten el cos de Policia Local,

DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6457-6458.

RGE núm. 10227/14, relativa a nomenament del nou

director general d’IB3, DS núm. 146 (4 de novembre), pàg.

6796.

RGE núm. 10436/14, relativa a fons bibliogràfic de

l’Editorial Moll, DS núm. 148 (18 de novembre), pàg. 6912.

RGE núm. 10661/14, relativa a REB, DS núm. 150 (2 de

desembre), pàg. 7020.

Proposicions no de llei

RGE núm. 8383/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a acord estratègic per impulsar el sector nàutic balear, DS núm.

131 (10 de juny), pàg. 6243-6244.

Compareixences

RGE núm. 2967/13, del conseller d’Agricultura, Medi

Ambient i Territori, sobre el Pla de desenvolupament rural

sostenible, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5311-5312 i 5317-

5318.

Creació de comissions d’investigació

RGE núm. 6456/14, del Grup Parlamentari MÉS, de

proposta de creació d’una comissió d’investigació sobre el

procés de reestructuració bancària de la Caixa d’Estalvis de

Balears Sa Nostra, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6487-

6489 i 6493-6494.

RGE núm. 8770/14, del Grup Parlamentari Socialista, de

proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació

sobre les inversions i l'execució d'obres públiques amb cost

desmesurat, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6614-6615.

Diputats i diputades

Jurament o promesa del nou diputat, DS núm. 112 (4 de

febrer), pàg. 5175.

M ERCADAL I ALABERN, FRANCISCO (Grup

Parlamentari Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 7591/14, de comerç de les Illes Balears, DS

núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6557-6559 i 5663-6564.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7347-7349 i 7350-7352.

Propostes de reforma del Reglament del Parlament

Debat de presa en consideració de la Proposta RGE núm.

2873/14, del Grup Parlamentari MÉS, de modificació de

l’article 165.2 de Reglament del Parlament de les Illes Balears,

DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5946-5949 i 5951-5952.
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Esmenes a la totalitat

RGE núm. 9123/14, del Grup Parlamentari MÉS, i RGE

núm. 9902/14, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de

llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de

l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de

les Illes Balears, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7067-

7068 i 7070-7071.

Mocions

RGE núm. 2878/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a model econòmic, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5660-5662.

RGE núm. 5080/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política econòmica del Govern de les Illes Balears,

DS núm. 128 (20 de maig), pàg. 6037-6039.

Preguntes

RGE núm. 923/14, relativa a reducció del deute amb

institucions, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5181-5182.

RGE núm. 1380/14, relativa a concert amb la sanitat

privada, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5281-5282.

RGE núm. 1651/14, relativa a Llei del joc, DS núm. 115

(25 de febrer), pàg. 5350-5351.

RGE núm. 1883/14, relativa a Challenge Ciclista Volta a

Mallorca, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5393-5394.

RGE núm. 2211/14, relativa a informe sobre conjuntura

econòmica, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5441-5442.

RGE núm. 2464/14, relativa a Llei de comerç, DS núm. 118

(18 de març), pàg. 5497.

RGE núm. 2834/14, relativa a acceptació del programa

ICAPE, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5553.

RGE núm. 3214/14, relativa a iniciativa de l’associació Na

Marga Somriu a l’Hospital de Son Espases, DS núm. 122 (8

d’abril), pàg. 5695-5696.

RGE núm. 4346/14, relativa a suport a l’emprenedor i a

l’empresa en la recerca de finançament, DS núm. 124 (22

d’abril), pàg. 5793.

RGE núm. 4450/14, relativa a comissió consultiva de

convenis colAlectius, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5854.

RGE núm. 4724/14, relativa a Pla d’estadística de les Illes

Balears, DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5903-5904.

RGE núm. 4972/14, relativa a consens en relació amb

l’avantprojecte de llei de comerç de les Illes Balears, DS núm.

127 (13 de maig), pàg. 5973.

RGE núm. 5253/14, relativa a Llei de comerç, DS núm. 128

(20 de maig), pàg. 6021.

RGE núm. 5751/14, relativa a fira d’internet, DS núm. 129

(27 de maig), pàg. 6069.

RGE núm. 6025/14, relativa a Llei del joc de les Illes

Balears, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6124.

RGE núm. 8188/14, relativa a creació d’una factoria

d’innovació, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6341-6342.

RGE núm. 8565/14, relativa a programa Txerpa Startup

posat en marxa al Parc Bit, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg.

6461.

RGE núm. 8752/14, relativa a funcionament dels serveis de

telefonia a l’illa de Formentera durant la temporada turística,

DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6517.

RGE núm. 8854/14, relativa a jornades sobre menors i

dispositius mòbils, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6580.

RGE núm. 9069/14, relativa a Projecte de llei de

racionalització i simplificació legal i reglamentària, DS núm.

144 (28 d’octubre), pàg. 6727.

RGE núm. 10452/14, relativa a pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2015, DS núm.

148 (18 de novembre), pàg. 6920.

RGE núm. 10533/14, relativa a creixement de la facturació

i l’ocupació en el sector serveis, DS núm. 149 (25 de

novembre), pàg. 6969.

RGE núm. 10656/14, relativa a premi a la qualitat i

innovació en la gestió pública 2013, DS núm. 150 (2 de

desembre), pàg. 7026.

MONERRIS I BARBERÁ, MANUEL JOSÉ (Grup

Parlamentari Popular)

Preguntes

RGE núm. 1384/14, relativa a nou programa Erasmus Plus,

DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5277.

RGE núm. 2210/14, relativa a protocol de colAlaboració

amb el Consell Insular de Menorca per a l’intercanvi

d’exposicions d’artistes a les Illes Balears, DS núm. 117 (11 de

març), pàg. 5431.

RGE núm. 3028/14, relativa a mesures dutes a terme a

Menorca per augmentar la qualitat de l’ensenyament, DS núm.

121 (1 d’abril), pàg. 5641.

RGE núm. 4343/14, relativa a implantació de la LOMCE en

el sistema educatiu de les Illes Balears, DS núm. 124 (22

d’abril), pàg. 5783.

RGE núm. 6026/14, relativa a exposició “Grans partitures”

a Ciutadella, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6116.

RGE núm. 10083/14, relativa a promoció del teixit cultural

de les Illes Balears, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6855.

OBRADOR I GUZMAN, CONXA (Grup Parlamentari

Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 2472/13, de cans d’assistència, DS núm. 113 (11

de febrer), pàg. 5256-5257.

RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones

consumidores i usuàries de les Illes Balears, DS núm. 132 (8 de

juliol), pàg. 6256-6258 i 6264-6265.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7288-7290, 7294-7295,

7299-7300 i 7303-7304.

Proposicions de llei

RGE núm. 2005/13, del Grup Parlamentari Popular, per la

qual s’estableix i regula una xarxa de suport a la dona

embarassada, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6416-6418

i 6426-6427.

InterpelAlacions

RGE núm. 8392/12, relativa a política general en matèria de

benestar social, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5561-5562 i

5564-5565.

Mocions

RGE núm. 3109/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria de benestar social, DS

núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5708-5710 i 5713-5715.
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Preguntes

DS núm. 930/14, relativa a conflictivitat en el sector

educatiu, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5184-5185.

RGE núm. 1204/14, relativa a copagament dels serveis de

dependència, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5243.

RGE núm. 1654/14, relativa a criteris per ser nomenat

membre del Consell Escolar de les Illes Balears, DS núm. 115

(25 de febrer), pàg. 5351-5352.

RGE núm. 2217/14, relativa a defensa dels consumidors,

DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5439-5440.

RGE núm. 2469/14, relativa a Llei d’interrupció de

l’embaràs, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5496.

RGE núm. 5097/14, relativa a arxiu d’expedients

sancionadors, DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5965.

RGE núm. 5745/14, relativa a recuperació econòmica (I),

DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6062.

RGE núm. 6125/14, relativa a valoració de la gestió del

Govern en matèria de política social, DS núm. 131 (10 de

juny), pàg. 6215.

RGE núm. 8570/14, relativa a defensa de l’alumnat més

vulnerable, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6456-6457.

RGE núm. 8759/14, relativa a Llei d’avortament, DS núm.

140 (30 de setembre), pàg. 6512-6513.

RGE núm. 8861/14, relativa a atenció a les persones amb

dependència, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6577.

RGE núm. 10096/14, relativa a model d’atenció a la

dependència, DS núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6800-6801.

RGE núm. 10438/14, relativa a exclusió social, DS núm.

148 (18 de novembre), pàg. 6918-6919.

RGE núm. 11546/14, relativa a combatre les situacions de

risc d’exclusió, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7113-7114.

RGE núm. 11668/14, relativa a compatibilitat entre

retallades i creació de noves places, DS núm. 153 (18 de

desembre), pàg. 7400.

Compareixences

RGE núm. 4994/14, de la consellera de Família i Serveis

Socials, per tal de retre compte del compliment de la

Proposició no de llei RGE núm. 7871/12, relativa a

manteniment de la qualitat dels serveis socials i de les ràtios

dels equips multiprofessionals, DS núm. 129 (27 de maig), pàg.

6093-6095 i 6096-6097.

OLIVER I SAGRERAS, ISABEL MARIA (Grup

Parlamentari Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7198-7200, 7204-7205 i

7209.

Decrets llei

RGE núm. 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents

destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la

desestacionalització turística a les Illes Balears, DS núm. 153

(18 de desembre), pàg. 7452-7453 i 7457.

Mocions

RGE núm. 5085/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a política turística, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6137-6139.

Preguntes

RGE núm. 2474/14, relativa a targeta verda, DS núm. 118

(18 de març), pàg. 5487.

RGE núm. 4459/14, relativa a arribada de turistes, DS núm.

125 (29 d’abril), pàg. 5848.

RGE núm. 4731/14, relativa a obres del Palau de

Congressos, DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5891.

RGE núm. 5741/14, relativa a habitatges de lloguer turístic,

DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6055-6056.

RGE núm. 8195/14, relativa a esdeveniments d’aquest estiu

a Magaluf, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6346-6347.

RGE núm. 8430/14, relativa a defensa dels treballadors del

sector d’hostaleria, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6405-

6406.

RGE núm. 9076/14, relativa a Llei de turisme, DS núm. 142

(14 d’octubre), pàg. 6631.

RGE núm. 10009/14, relativa a traspàs de promoció

turística, DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6738-6739.

RGE núm. 10278/14, relativa a Palau de Congressos, DS

núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6865-6866.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari

Popular)

Mocions

RGE núm. 2340/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria de salut sexual i

reproductiva, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5508-5510.

RGE núm. 5526/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a política sanitària hospitalària, DS núm. 129 (27 de maig),

pàg. 6084-6086.

Preguntes

RGE núm. 905/14, relativa a Institut d’Investigació

Sanitària, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5175.

RGE núm. 1648/14, relativa a importància de l’esport en el

Pla integral de turisme de les Illes Balears, DS núm. 115 (25 de

febrer), pàg. 5346.

RGE núm. 2204/14, relativa a millor finançament per a la

sanitat, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5434.

RGE núm. 2827/14, relativa a activitat assistencial als

hospitals sociosanitaris, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5538.

RGE núm. 3216/14, relativa a nou centre de salut de Sant

Josep de Sa Talaia a Eivissa, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg.

5693.

RGE núm. 4719/14, relativa a memòria de la Fundació

Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, DS núm. 126 (6 de

maig), pàg. 5895.

RGE núm. 5255/14, relativa a cartera de serveis de

l’Hospital de Formentera, DS núm. 128 (20 de maig), pàg.

6016.

RGE núm. 5757/14, relativa a enquesta de satisfacció de

l’usuari del Servei Balear de Salut, DS núm. 129 (27 de maig),

pàg. 6064.

RGE núm. 6139/14, relativa a conveni relatiu a la xarxa

d’alerta escolar, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6219.
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Proposicions no de llei

RGE núm. 810/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

retirada de la Llei Orgànica de protecció al concebut, llei que

modifica la Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la

interrupció voluntària de l’embaràs, DS núm. 114 (18 de

febrer), pàg. 5330-5331.

RGE núm. 4228/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a dret universal a rebre atenció sanitària, DS núm. 125

(29 d’abril), pàg. 5884-5885.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Diputat no adscrit)

Projectes de llei

RGE núm. 9559/13, d’ordenació i ús del sòl, DS núm. 117

(11 de març), pàg. 5464-5466 i 5472-5473.

RGE núm. 7591/14, de comerç de les Illes Balears, DS

núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6548-6550, 5660, 6564 i

6566.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7196, 7216-7217, 7235-

7236, 7239-7240, 7262-7263, 7267-7268, 7282, 7286-7287,

7307-7308, 7328-7330, 7357-7358, 7377-7379 i 7386.

Preguntes

RGE núm. 1366/14, relativa a esborrany de decret sobre

l’ús dels símbols, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5275.

RGE núm. 2197/14, relativa a futur del Consell de

Mallorca, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5428-5429.

RGE núm. 4045/14, relativa a cànon de sanejament, DS

núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5731-5732.

RGE núm. 5240/14, relativa a balanç de legislatura, DS

núm. 128 (20 de maig), pàg. 6007.

RGE núm. 8369/14, relativa a deute del Govern amb les

administracions públiques, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg.

6391.

RGE núm. 10258/14, relativa a retallades en sanitat pública,

DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6859-6860.

PONS I FULLANA, MARIA ASUNCIÓN (Grup

Parlamentari Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes Balears, DS núm.

150 (2 de desembre), pàg. 7050-7052 i 7055-7056.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7263-7264.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 9299/14, del Grup Parlamentari Socialista, i

RGE núm. 9520/14, del Grup Parlamentari MÉS, al Projecte de

llei RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes Balears, DS núm.

146 (4 de novembre), pàg. 6846-6848 i 6850-6851.

Preguntes

RGE núm. 922/14, relativa a fons FEADER, DS núm. 112

(4 de febrer), pàg. 5181.

RGE núm. 1381/14, relativa a suport del Govern de les Illes

Balears a la declaració de la cultura talaiòtica de Menorca com

a patrimoni de la humanitat, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg.

5282-5283.

RGE núm. 1886/14, relativa a incorporació dels joves al

sector agrícola, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5393.

RGE núm. 2459/14, relativa a dimensió insular a l’informe

sobre estratègia de cohesió a la Mediterrània, DS núm. 118 (18

de març), pàg. 5492.

RGE núm. 2832/14, relativa a fira del camp a Menorca, DS

núm. 119 (25 de març), pàg. 5552.

RGE núm. 3029/14, relativa a cursos de formació per al

sector agrari de Menorca, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5683.

RGE núm. 3217/14, relativa a Llei agrària, DS núm. 122 (8

d’abril), pàg. 5695.

RGE núm. 4057/14, relativa a Consorci per a la recuperació

de la fauna de les Illes Balears, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg.

5746.

RGE núm. 4345/14, relativa a implantació del gas natural

a Menorca, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5792-5793.

RGE núm. 4454/14, relativa a reducció de mòduls per al

sector agrari a la declaració de la renda per a l’exercici 2013,

DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5855.

RGE núm. 4720/14, relativa a incorporació dels serveis

d’extinció d’incendis i salvament marítim de Menorca a la

Xarxa Tetraib del Govern de les Illes Balears, DS núm. 126 (6

de maig), pàg. 5902-5903.

RGE núm. 5256/14, relativa a actuacions en el marc de

l’Euroregió Pirineus-Mediterrani, DS núm. 128 (20 de maig),

pàg. 6019.

RGE núm. 5755/14, relativa a facturació del sector serveis,

DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6067-6068.

RGE núm. 6023/14, relativa a Pla de desenvolupament rural

(2014-2020), DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6123.

RGE núm. 6142/14, relativa a procés de revisió del Pla

d’ocupació, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6222.

RGE núm. 8189/14, relativa a canal de Menorca a la llista

de LIC de la Xarxa Natura 2000, DS núm. 137 (9 de setembre),

pàg. 6342.

RGE núm. 8422/14, relativa a actuacions contra la

processionària del pi, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg.

6403-6404.

RGE núm. 8562/14, relativa a Llei agrària de les Illes

Balears, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6467.

RGE núm. 8748/14, relativa a extensió del gas natural a les

Illes Balears, DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6521.

RGE núm. 9065/14, relativa a consulta i participació en

relació amb el Pla hidrològic, DS núm. 142 (14 d’octubre),

pàg. 6634.

RGE núm. 9994/14, relativa a plans de dinamització

comercial, DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6742.

RGE núm. 10088/14, relativa a Servei d’oncologia

radioteràpica a Menorca, DS núm. 146 (4 de novembre), pàg.

6807.

RGE núm. 10450/14, relativa a foment de la biomassa en el

marc de l’impuls de les energies renovables, DS núm. 148 (18

de novembre), pàg. 6923.

RGE núm. 10530/14, relativa a nova estació depuradora a

Ferreries, DS núm. 149 (25 de novembre), pàg. 6970.

RGE núm. 10654/14, relativa a desenvolupament normatiu

de la Llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura, DS núm.

150 (2 de desembre), pàg. 7028.

RGE núm. 11681/14, relativa a mapa urbanístic de les Illes

Balears, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7407.
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Compareixences

RGE núm. 2967/13, del conseller d’Agricultura, Medi

Ambient i Territori, sobre el Pla de desenvolupament rural

sostenible, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5312-5314 i 5318.

PONS I PONS, MARC (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 2640/14, del sistema de finançament definitiu

dels consells insulars, DS núm. 130 (3 de juny), pàg. 6154-

6156 i 6163-6164.

RGE núm. 5615/14, d’ordenació minera de les Illes Balears,

DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6435-6437 i 6442-6443.

RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes Balears, DS núm.

150 (2 de desembre), pàg. 7043-7045 i 7052-7053.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7338-7339, 7343-7344 i

7349-7350.

Proposicions de llei

RGE núm. 7459/13, del Grup Parlamentari Socialista, de

regulació de la prohibició al territori de la comunitat autònoma

de les Illes Balears de la tècnica de fractura hidràulica com a

tècnica de recerca i extracció de gas no convencional, DS núm.

128 (20 de maig), pàg. 6042-6044 i 6048-6049.

Esmenes a la totalitat 

RGE núm. 4166/14, del Grup Parlamentari MÉS, i RGE

núm. 4572/14, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de

llei RGE núm. 2640/14, del sistema de finançament definitiu

dels consells insulars, DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5925-

5927, 5932-5933 i 5939-5940.

RGE núm. 6558/14, del Grup Parlamentari Socialista, i

RGE núm. 6636/14, del Grup Parlamentari MÉS, al Projecte de

llei RGE núm. 5615/14, d’ordenació minera de les Illes

Balears, DS núm. 135 (23 de juliol), pàg. 6302-6304, 6311-

6312 i 6316-6317.

RGE núm. 9299/14, del Grup Parlamentari Socialista, i

RGE núm. 9520/14, del Grup Parlamentari MÉS, al Projecte de

llei RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes Balears, DS núm.

146 (4 de novembre), pàg. 6830-6832, 6841-6842 i 6848-6849.

Debat de política general

DS núm. 145 (28 d’octubre), pàg. 6771-6772.

InterpelAlacions

RGE núm. 87/14, relativa a Llei de finançament dels

consells insulars, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5703-5704 i

5706-5707.

RGE núm. 88/14, relativa a nou REB, DS núm. 123 (15

d’abril), pàg. 5753-5755 i 5756-5757.

RGE núm. 6735/14, relativa a política general en matèria de

finançament, DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6526-6527

i 6529-6530.

Mocions

RGE núm. 2878/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a model econòmic, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5662-5664.

RGE núm. 4227/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Llei de finançament dels consells insulars, DS núm.

124 (22 d’abril), pàg. 5804-5805 i 5809-5810.

RGE núm. 4401/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a elaboració del nou REB, DS núm. 125 (29 d’abril),

pàg. 5868-5869 i 5873-5874.

RGE núm. 8967/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria de finançament, DS núm.

142 (14 d’octubre), pàg. 6645-6647 i 6650-6652.

Preguntes

RGE núm. 932/14, relativa a balances fiscals, DS núm. 112

(4 de febrer), pàg. 5189.

RGE núm. 1389/14, relativa a acords en matèria de

finançament, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5286.

RGE núm. 2153/14, relativa a mantenir uns augments de

sou, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5391-5392.

RGE núm. 2733/14, relativa a projecte de llei de

finançament de consells insulars, DS núm. 118 (18 de març),

pàg. 5494.

RGE núm. 4729/14, relativa a imposts als cotxes de segona

mà, DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5894.

RGE núm. 4982/14, relativa a nou REB, DS núm. 127 (13

de maig), pàg. 5968-5969.

RGE núm. 6129/14, relativa a valoració de la gestió del

Govern en matèria d’hisenda i pressuposts, DS núm. 131 (10 de

juny), pàg. 6212.

RGE núm. 8197/14, relativa a pressuposts de l’Estat per al

2015, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6351-6352.

RGE núm. 8571/14, relativa a nivell d’execució de

depuradores, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6463.

RGE núm. 8862/14, relativa a inversions estatutàries, DS

núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6578-6579.

RGE núm. 10610/14, relativa a Hospital Verge del Toro a

la Tresoreria de la Seguretat Social, DS núm. 149 (25 de

novembre), pàg. 6962.

RGE núm. 10663/14, relativa a futur de l’antic hospital

Verge del Toro, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7021-

7022.

RGE núm. 11544/14, relativa a pagament del deute

corresponent a bestretes, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg.

7112-7113.

RGE núm. 11672/14, relativa a objectius assolits, DS núm.

153 (18 de desembre), pàg. 7401-7402.

Proposicions no de llei

RGE núm. 9061/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a racionalització i universalització de criteris per a

instalAlacions fotovoltaiques i desenvolupament del vehicle

elèctric a les Illes Balears, DS núm. 127 (13 de maig), pàg.

5998-6000 i 6003.

RGE núm. 803/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a nova llei de finançament de les comunitats autònomes, DS

núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5220-5221 i 5223.
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Compareixences

RGE núm. 2967/13, del conseller d’Agricultura, Medi

Ambient i Territori, sobre el Pla de desenvolupament rural

sostenible, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5310-5311, 5316-

5317 i 5319-5320.

RGE núm. 2479/14, del conseller d’Hisenda i Pressuposts,

sobre el procés de negociació del nou model de finançament de

les comunitats autònomes, DS núm. 119 (25 de març), pàg.

5578-5579 i 5584-5585.

PROHENS I RIGO, MARGARITA (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7283-7284 i 7287-7288.

Debat de política general

DS núm. 145 (28 d’octubre), pàg. 6782-6784 i 6788-6789.

Mocions

RGE núm. 2034/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern i concertació social, DS núm. 117

(11 de març), pàg. 5476-5478.

RGE núm. 4000/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Programa de garantia juvenil a les Illes Balears, DS

núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5760-5762.

RGE núm. 8521/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a programa de garantia juvenil a les Illes, DS núm. 139

(23 de setembre), pàg. 6484-6486.

Preguntes

RGE núm. 920/14, relativa a Estratègia RIS 3, DS núm. 112

(4 de febrer), pàg. 5179.

RGE núm. 1190/14, relativa a unitat multidisciplinar de

reimplantació de membres, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg.

5239.

RGE núm. 1383/14, relativa a formació professional dual,

DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5290-5291.

RGE núm. 1888/14, relativa a formació en els tallers

d’ocupació que ofereix el SOIB, DS núm. 116 (4 de març),

pàg. 5396-5397.

RGE núm. 2830/14, relativa a servei de cita prèvia

implantat al SOIB, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5551.

RGE núm. 3031/14, relativa a millora de l’accés a les dades

i internet a la xarxa corporativa, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg.

5648.

RGE núm. 4341/14, relativa a millores en el Parc nacional

maritimoterrestre de Cabrera, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg.

5791.

RGE núm. 4452/14, relativa a marc de colAlaboració contra

l’economia submergida i el treball irregular, DS núm. 125 (29

d’abril), pàg. 5853.

RGE núm. 4976/14, relativa a XXXI edició de Saló Nàutic,

DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5970.

RGE núm. 5756/14, relativa a inserció dels colAlectius més

vulnerables, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6066.

RGE núm. 6027/14, relativa a Conferència de presidents,

DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6121.

RGE núm. 6136/14, relativa a dades de l’índex del comerç

minorista, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6220.

RGE núm. 8185/14, relativa a accions per als joves en

situació d’atur, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6339.

RGE núm. 8421/14, relativa a dades de creixement del

segon trimestre de 2014, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg.

6403.

RGE núm. 8749/14, relativa a creació de places per a

persones amb discapacitat per part del Govern de les Illes

Balears i el Consell de Mallorca, DS núm. 140 (30 de

setembre), pàg. 6515.

RGE núm. 8858/14, relativa a Diada de Protecció Civil de

Mallorca, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6581-6582.

RGE núm. 9062/14, relativa a cursos per a persones en atur,

DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6633.

RGE núm. 10084/14, relativa a dades sobre creixement

econòmic, DS núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6804.

RGE núm. 10272/14, relativa a augment de les

intermediacions en el SOIB, DS núm. 147 (11 de novembre),

pàg. 6868.

RGE núm. 10657/14, relativa a programa d’inserció laboral

per a aturats de llarga durada majors de 45 anys, DS núm. 150

(2 de desembre), pàg. 7027.

RGE núm. 11684/14, relativa a factoria d’innovació de les

Illes Balears, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7404.

Proposicions no de llei

RGE núm. 650/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millora del servei de solAlicitud de residència a ciutadans de

la Unió Europea, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5672-5673 i

5676-5677.

RGE núm. 15603/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a intencions del Govern d’Espanya en relació amb la

reforma de la Llei Orgànica de salut sexual i reproductiva i de

la interrupció voluntària de l’embaràs, DS núm. 114 (18 de

febrer), pàg. 5323-5325.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari

Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7361-7363, 7366-7367 i

7370.

InterpelAlacions

RGE núm. 325/14, relativa a expedients en relació amb la

política educativa del Govern, DS núm. 117 (11 de març), pàg.

5449-5451 i 5452-5453.

RGE núm. 5085/14, relativa a política general en matèria

educativa, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6130-6131 i 6133-

6134.

RGE núm. 8850/14, relativa a política general en matèria

educativa, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6590-6592 i 6593-

6594.

RGE núm. 9081/14, relativa a política general en matèria

educativa, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7035-7036 i

7038-7039.
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RGE núm. 11628/14, relativa a política general en matèria

de personal docent i càrrecs públics, DS núm. 153 (18 de

desembre), pàg. 7413-7415 i 7416.

Mocions

RGE núm. 1474/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a decret de tractament integrat de llengües, DS núm. 115 (25 de

febrer), pàg. 5367-5369.

RGE núm. 2637/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a expedients sancionadors oberts a docents i conflicte

educatiu, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5567-5568 i 5571-

5573.

RGE núm. 6234/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria educativa, DS núm. 137

(9 de setembre), pàg. 6363-6364 i 6368-6369.

RGE núm. 8625/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a política educativa del Govern de les Illes Balears, DS núm.

140 (30 de setembre), pàg. 6533-6534.

RGE núm. 9256/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria educativa, DS núm. 146

(4 de novembre), pàg. 6815-6817 i 6821-6822.

Preguntes

RGE núm. 929/14, relativa a resultat de les avaluacions, DS

núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5188-5187.

RGE núm. 2471/14, relativa a legislatura perduda en relació

amb el sistema educatiu, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5489.

RGE núm. 2842/14, relativa a separar cautelarment del

càrrec un director detingut per presumptes irregularitats, DS

núm. 119 (25 de març), pàg. 5549.

RGE núm. 4063/14, relativa a querella pel TIL, DS núm.

123 (15 d’abril), pàg. 5738-5739.

RGE núm. 4351/14, relativa a recursos per aplicar el

trilingüisme, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5786.

RGE núm. 4980/14, relativa a dictamen del Consell

Consultiu sobre l’ordre del TIL, DS núm. 127 (13 de maig),

pàg. 5966.

RGE núm. 6030/14, relativa a proves d’avaluació del TIL,

DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6114-6115.

RGE núm. 6127/14, relativa a valoració de la gestió del

Govern en matèria d’educació, DS núm. 131 (10 de juny), pàg.

6216-6217.

RGE núm. 8569/14, relativa a conflicte educatiu, DS núm.

139 (23 de setembre), pàg. 6455.

RGE núm. 8758/14, relativa a sentència sobre el TIL, DS

núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6511-6512.

RGE núm. 10443/14, relativa a perillositat d’anar a les

escoles, DS núm. 148 (18 de novembre), pàg. 6914-6915.

RGE núm. 11669/14, relativa a política d’adjudicació de

places de docents interins, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg.

7396.

Proposicions no de llei

RGE núm. 8386/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a igualtat salarial entre homes i dones, DS núm. 137 (9 de

setembre), pàg. 6382-6384.

RGE núm. 15603/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a intencions del Govern d’Espanya en relació amb la

reforma de la Llei Orgànica de salut sexual i reproductiva i de

la interrupció voluntària de l’embaràs, DS núm. 114 (18 de

febrer), pàg. 5320-5321 i 5325-5326.

RGE núm. 324/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a arxiu de l’expedient disciplinari al director de l’IES

de Marratxí, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5769-5771 i 5774-

5775.

RGE núm. 4810/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a adopció de mesures tendents a garantir l’especial protecció

que ha d’oferir-se a fills menors de víctimes mortals de

violència de gènere, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5876-5878.

RUBIO I AGUILÓ, FERNANDO (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 5090/14, pel qual es modifica la Llei 3/2006, de

30 de març, de gestió d’emergències de les Illes Balears, DS

núm. 134 (8 de juliol), pàg. 6295-6296.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7318-7320 i 7321-7322.

Decrets llei

RGE núm. 1/2014, de 14 de novembre, pel qual es modifica

l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, DS núm. 150 (2

de desembre), pàg. 7073-7074 i 7083-7084.

Proposicions de llei

RGE núm. 4964/13, del Grup Parlamentari MÉS, de

modificació de l’article 120 de la Llei 20/2006, de 15 de

desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, DS

núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5373-5374 i 5377.

RGE núm. 5920/13, del Grup Parlamentari Socialista, de

modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell

Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg.

5719-5721 i 5724-5724.

Mocions

DS núm. 15420/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reforma local prevista en el projecte de llei de

racionalització i sostenibilitat de l’administració local, DS núm.

112 (4 de febrer), pàg. 5208-5210.

RGE núm. 10351/143, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a seguretat alimentària, DS núm. 149 (25 de novembre), pàg.

6987-6988.

Preguntes

RGE núm. 921/14, relativa a novetats en el Pla de formació

contínua per a 2014, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5180.

RGE núm. 1193/14, relativa a Pla de qualitat de recursos

humans, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5241.

RGE núm. 1645/14, relativa a conveni signat pel Govern de

les Illes Balears en matèria de protecció civil, DS núm. 115 (25

de febrer), pàg. 5348.

RGE núm. 1885/14, relativa a Consell assessor del

voluntariat de protecció civil de les Illes Balears, DS núm. 116

(4 de març), pàg. 5394-5395.

RGE núm. 2207/14, relativa a seu electrònica, DS núm. 117

(11 de març), pàg. 5440-5441.

RGE núm. 2467/14, relativa a memòria del policia tutor,

DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5498.
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RGE núm. 3023/14, relativa a comissió paritària de

formació per a l’ocupació de l’Administració local, DS núm.

121 (1 d’abril), pàg. 5650.

RGE núm. 3215/14, relativa a repartiment del fons de

seguretat pública, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5696.

RGE núm. 4342/14, relativa a conclusions de l’informe del

Pla d’igualtat, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5792.

RGE núm. 4718/14, relativa a conveni signat amb l’Agència

d’avaluació de les polítiques públiques, DS núm. 126 (6 de

maig), pàg. 5901-5902.

RGE núm. 4975/14, relativa a actuacions en relació amb les

mesures aprovades per la comissió per a la reforma de les

administracions públiques, DS núm. 127 (13 de maig), pàg.

5973.

RGE núm. 5252/14, relativa a comissió per a la reforma de

les administracions públiques, DS núm. 128 (20 de maig), pàg.

6018.

RGE núm. 6020/14, relativa a plataforma PINBAL a

l’administració autonòmica i local, DS núm. 130 (3 de març),

pàg. 6122.

RGE núm. 8187/14, relativa a decret d’horaris especials

dels funcionaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6340-6341.

RGE núm. 8423/14, relativa a donació d’òrgans a la nostra

comunitat autònoma, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg.

6404-6405.

RGE núm. 8563/14, relativa a Pla d’estiu 2014, DS núm.

139 (23 de setembre), pàg. 6468.

RGE núm. 8750/14, relativa a ampliacions del centre de

salut d’Es Trencadors de S’Arenal, DS núm. 140 (30 de

setembre), pàg. 6521-6522.

RGE núm. 8855/14, relativa a conveni entre l’Ib-salut i

l’Associació espanyola contra el càncer per a ajuda psicològica,

DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6585.

RGE núm. 9070/14, relativa a control sobre la compra

electrònica, DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6636.

RGE núm. 10001/14, relativa a campanya contra la grip

2014-2015, DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6744.

RGE núm. 10085/14, relativa a millora de les condicions de

vida de les persones diabètiques, DS núm. 146 (4 de

novembre), pàg. 6809.

RGE núm. 10274/14, relativa a premis Hospitals Top 20,

DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6872.

RGE núm. 10448/14, relativa a cirurgia de Parkinson, DS

núm. 148 (18 de novembre), pàg. 6925.

RGE núm. 10531/14, relativa a concurs escolar

“Consumopolis 10", DS núm. 149 (25 de novembre), pàg.

6973.

RGE núm. 10652/14, relativa a programa d’alerta escolar,

DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7030.

RGE núm. 11538/14, relativa a activitats per als malalts de

fibromiàlgia, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7117.

RGE núm. 11682/14, relativa a Pla d’asma, DS núm. 153

(18 de desembre), pàg. 7409.

Proposicions no de llei

RGE núm. 729/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a simplificació administrativa i eliminació de duplicitats, DS

núm. 129 (27 de maig), pàg. 6099-6100 i 6104-6105.

Recursos d’inconstitucionalitat

Debat de l’escrit RGE núm 2354/14, presentat per 17

diputats adscrits al Grup Parlamentari Socialista, sobre la

procedència o no que el Parlament interposi recurs

d’inconstitucionalitat contra la Llei 27/2013, de racionalització

i sostenibilitat de l’Administració local, DS núm. 119 (25 de

març), pàg. 5592-5593 i 5595-5596.

Mandat marc de l’EPRTVIB

Debat i votació de la proposta de Mandat Marc de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm. 124 (22

d’abril), pàg. 5828-5830 i 5834-5835.

SANSÓ I FUSTER, MARIA PILAR (Grup Parlamentari

Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 6303/14, del joc i les apostes a les Illes Balears,

DS núm. 136 (23 de juliol), pàg. 6324-6326 i 6331.

RGE núm. 7591/14, de comerç de les Illes Balears, DS

núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6554-6557 i 5662.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7211-7213.

Preguntes

RGE núm. 928/14, relativa a tancament de l’embotelladora

de Coca-Cola, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5185-5186.

RGE núm. 3018/14, relativa a segon casino de Mallorca,

DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5642-5643.

RGE núm. 10007/14, relativa a projectes de centres

comercials que estan en procés de construcció a Mallorca, DS

núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6729-6730.

Proposicions no de llei

RGE núm. 8383/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a acord estratègic per impulsar el sector nàutic balear, DS núm.

131 (10 de juny), pàg. 6242-6243 i 6245.

SANTIAGO I RODRÍGUEZ, FINA (Grup Parlamentari

MÉS)

Projectes de llei

RGE núm. 2472/13, de cans d’assistència, DS núm. 113 (11

de febrer), pàg. 5257-5258.

RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones

consumidores i usuàries de les Illes Balears, DS núm. 132 (8 de

juliol), pàg. 6260-6262 i 6266-6267.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7290-7291, 7295-7296,

7300-7301, 7304-7305, 7310, 7312-7313, 7317, 7321 i 7325-

7326.

Decrets llei

RGE núm. 1/2014, de 14 de novembre, pel qual es modifica

l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, DS núm. 150 (2

de desembre), pàg. 7077-7079, 7081-7082 i 7085.
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Proposicions de llei

RGE núm 9739/13, del Grup Parlamentari MÉS, de

modificació de l’article 16 del Reglament del Parlament de les

Illes Balears, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5596-5598 i

5603-5604.

RGE núm. 2005/13, del Grup Parlamentari Popular, per la

qual s’estableix i regula una xarxa de suport a la dona

embarassada, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6419-6421

i 6427-6428.

Debat de política general

DS núm. 145 (28 d’octubre), pàg. 6786-6788.

InterpelAlacions

RGE núm. 2508/14, relativa a política hospitalària del

Govern de les Illes Balears, DS núm. 127 (13 de maig), pàg.

5976-5978 i 5979-5980.

RGE núm. 10131/14, relativa a seguretat alimentària, DS

núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6810-6812 i 6813-6814.

Mocions

RGE núm. 2034/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern i concertació social, DS núm. 117

(11 de març), pàg. 5478-5480.

RGE núm. 2340/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria de salut sexual i

reproductiva, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5510-5512.

RGE núm. 3109/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria de benestar social, DS

núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5710-5711.

RGE núm. 4000/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Programa de garantia juvenil a les Illes Balears, DS

núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5759-5760.

RGE núm. 5526/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a política sanitària hospitalària, DS núm. 129 (27 de maig),

pàg. 6081-6083 i 6086-6087.

RGE núm. 10163/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern en l’aplicació de la Llei del bon

govern, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6888-6889.

RGE núm. 10351/143, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a seguretat alimentària, DS núm. 149 (25 de novembre), pàg.

6984-6985 i 6989-6990.

Preguntes

RGE núm. 1643/14, relativa a serveis a Son Espases, DS

núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5339.

RGE núm. 1879/14, relativa a reconeixement a les dones,

DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5385.

RGE núm. 2214/14, relativa a víctimes d’emergències, DS

núm. 117 (11 de març), pàg. 5436.

RGE núm. 4062/14, relativa a valoració de la gestió de

l’Hospital comarcal d’Inca, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg.

5735-5736.

RGE núm. 5261/14, relativa a facturació de la farmàcia del

Sr. José Ramón Bauzá, DS núm. 128 (20 de maig), pàg. 6011.

RGE núm. 10285/14, relativa a suport a les entitats del

tercer sector, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6857-6858.

Proposicions no de llei

RGE núm. 650/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millora del servei de solAlicitud de residència a ciutadans de

la Unió Europea, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5673-5674.

RGE núm. 8386/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a igualtat salarial entre homes i dones, DS núm. 137 (9 de

setembre), pàg. 6384-6386.

RGE núm. 15603/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a intencions del Govern d’Espanya en relació amb la

reforma de la Llei Orgànica de salut sexual i reproductiva i de

la interrupció voluntària de l’embaràs, DS núm. 114 (18 de

febrer), pàg. 5322-5323.

RGE núm. 15606/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a no a l’indult de l’expresident Jaume Matas, DS núm. 121 (1

d’abril), pàg. 5665-5667 i 5670-5671.

RGE núm. 810/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

retirada de la Llei Orgànica de protecció al concebut, llei que

modifica la Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la

interrupció voluntària de l’embaràs, DS núm. 114 (18 de

febrer), pàg. 5327-5328 i 5332-5333.

RGE núm. 2765/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació del sistema de finançament autonòmic relatiu a

la despesa sanitària de la nostra comunitat, DS núm. 131 (10 de

juny), pàg. 6247-6248.

RGE núm. 4228/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a dret universal a rebre atenció sanitària, DS núm. 125

(29 d’abril), pàg. 5882-5883.

RGE núm. 4810/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a adopció de mesures tendents a garantir l’especial protecció

que ha d’oferir-se a fills menors de víctimes mortals de

violència de gènere, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5878-5879.

RGE núm. 8673/143, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a adequació de l’Hospital de Son Dureta, DS núm. 149

(25 de novembre), pàg. 7003-7004.

Compareixences

RGE núm. 13585/13, del conseller de Salut, per tal de retre

compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm.

3211/11, relativa a copagament sanitari, DS núm. 112 (4 de

febrer), pàg. 5211-5212 i 5214-5215.

RGE núm. 2236/14, del Govern, per tal de retre compte del

compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 3233/13,

relativa a serveis d’emergències de les Illes Balears, DS núm.

118 (18 de març), pàg. 5525-5526 i 5527-5528.

Creació de comissions d’investigació

RGE núm. 7925/14, del Grup Parlamentari MÉS, de

proposta de creació d’una comissió d’investigació sobre tot el

relacionat amb la selecció dels terrenys on es va construir

l’hospital de referència de Son Espases i l’adjudicació de les

obres d’aquest hospital, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg.

6494-6496 i 6500-6501.

RGE núm. 8742/14, del Grup Parlamentari Popular, de

proposta de creació d’una comissió no permanent

d’investigació sobre tot el relacionat amb la selecció dels

terrenys, l'adjudicació de les obres, la construcció i el

desenvolupament de les obres, el modificat i els

complementaris relacionats amb aquesta infraestructura

hospitalària, la dotació d'equipaments, la posada en marxa, els

accessos viaris i les modificacions viàries relacionades amb

aquest hospital i tots els convenis i contractes relacionats amb

la construcció, la dotació i la posada en funcionament de
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l'hospital de referència de Son Espases, DS núm. 141 (7

d’octubre), pàg. 6606-6607 i 6611.

RGE núm. 8743/14, del Grup Parlamentari Socialista, de

proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació

sobre la construcció de l'Hospital de Son Espases (elecció i

compra del solar, posterior licitació i adjudicació de les obres

de construcció i pla de comunicació realitzat per Over

Marketing), DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6606-6607 i

6611.

SANZ I BENEJAM, ALEJANDRO (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7196-7198.

Debat de política general

DS núm. 145 (28 d’octubre), pàg. 6772-6774.

Mocions

RGE núm. 9871/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a funció de servei públic de la radiotelevisió

autonòmica, DS núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6826-6828.

Preguntes

RGE núm. 2209/14, relativa a actes celebrats amb motiu del

Dia de les Illes Balears, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5427.

RGE núm. 3030/14, relativa a programa pilot Play for

health, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5643.

RGE núm. 4344/14, relativa a desplaçament d’especialistes

de traumatologia a Menorca, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg.

5781.

RGE núm. 5258/14, relativa a subvenció per autoconsum

amb energia fotovoltaica i eòlica, DS núm. 128 (20 de maig),

pàg. 6009.

RGE núm. 9068/14, relativa a jornada de treball sobre

Govern Obert, DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6623.

RGE núm. 10275/14, relativa a conveni amb el Ministeri

d’Hisenda i Administracions Públiques sobre diverses

actuacions de coordinació en matèria de contractació pública,

DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6860.

RGE núm. 10449/14, relativa a pressuposts de la

Conselleria d’Administracions Públiques destinats als

municipis de les Illes Balears, DS núm. 148 (18 de novembre),

pàg. 6916.

RGE núm. 10537/14, relativa a unitat d’atenció i suport a

les relacions familiars, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg.

7015.

RGE núm. 11532/14, relativa a temporada turística a

Menorca, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7103-7104.

RGE núm. 11685/14, relativa a Registre d’activitats i

acreditació del personal dels serveis d’admissió i control

d’ambient intern dels espectacles públics, DS núm. 153 (18 de

desembre), pàg. 7399.

SERRA I CABANELLAS, M ARGALIDA (Grup

Parlamentari Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7309-7310.

Preguntes

RGE núm. 1191/14, relativa a reducció del nombre de

persones en llista d’espera quirúrgica, DS núm. 113 (11 de

febrer), pàg. 5227.

RGE núm. 1379/14, relativa a millores en el Servei de

mediació familiar, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5280-

5281.

RGE núm. 2460/14, relativa a activitat assistencial als

hospitals d’aguts, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5536.

RGE núm. 4056/14, relativa a inscripció d’“Ametlla de

Mallorca-Ametlla mallorquina” en el registre de denominacions

d’origen protegides, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5737.

RGE núm. 4448/14, relativa a unitat de rehabilitació

cardíaca a Son Llàtzer, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5846.

RGE núm. 4971/14, relativa a evolució de l’estada mitjana

dels hospitals de les Illes Balears, DS núm. 127 (13 de maig),

pàg. 5964.

RGE núm. 6138/14, relativa a qualitat de les aigües

marines, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6213.

RGE núm. 8754/14, relativa a conveni de creació de

l’Associació de municipis entre Porreres, Vilafranca i Montuïri,

DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6508.

RGE núm. 11535/14, relativa a Congrés de Voluntariat, DS

núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7105.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Preguntes

RGE núm. 1658/14, relativa a criteris d’atorgament de

llicències temporals de taxi, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg.

5344.

RGE núm. 2215/14, relativa a especialitats mèdiques al nou

hospital de Can Misses, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5432.

RGE núm. 2470/14, relativa a nova modificació del

contracte del nou hospital de Can Misses, DS núm. 119 (25 de

març), pàg. 5536-5537.

RGE núm. 4066/14, relativa a protecció de l’illot de Sa

Conillera, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5741-5742.

RGE núm. 5248/14, relativa a Servei de radioteràpia al nou

hospital d’Eivissa, DS núm. 128 (20 de maig), pàg. 6009-6010.

RGE núm. 6059/14, relativa a l’illa de Tagomago, DS núm.

130 (3 de març), pàg. 6117.

RGE núm. 8568/14, relativa a gestió del port d’Eivissa, DS

núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6453-6454.

RGE núm. 9078/14, relativa a abocaments descontrolats de

la depuradora d’Eivissa, DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg.

6627-6628.

RGE núm. 10010/14, relativa a servei de radioteràpia a

Eivissa, DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6733-6734.

RGE núm. 10279/14, relativa a promoció turística d’Eivissa

a la W orld Travel Market, DS núm. 147 (11 de novembre),

pàg. 6862-6863.
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RGE núm. 11545/14, relativa a renovació urgent de

l’emissari de la platja de Talamanca, DS núm. 151 (9 de

desembre), pàg. 7110.

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari

Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7310-7311, 7316-7317,

3720-7321 i 7323-7325.

Decrets llei

RGE núm. 1/2014, de 14 de novembre, pel qual es modifica

l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, DS núm. 150 (2

de desembre), pàg. 7075-7077, 7080-7081 i 7084-7085.

Debat de política general

DS núm. 145 (28 d’octubre), pàg. 6761-6763 i 6767-6768.

InterpelAlacions

RGE núm. 3469/13, relativa a política general en matèria de

salut sexual i reproductiva, DS núm. 116 (4 de març), pàg.

5401-5402 i 5404.

RGE núm. 4073/14, relativa a política general en matèria de

salut, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7121-7123 i 7124-

7125.

Mocions

RGE núm. 2340/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria de salut sexual i

reproductiva, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5507-5508 i

5512-5513.

RGE núm. 5526/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a política sanitària hospitalària, DS núm. 129 (27 de maig),

pàg. 6083-6084.

RGE núm. 10351/143, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a seguretat alimentària, DS núm. 149 (25 de novembre), pàg.

6986-6987.

Preguntes

RGE núm. 1335/14, relativa a Reial decret llei 1/2014, de

reforma en matèria d’infraestructures i transports, DS núm. 113

(11 de febrer), pàg. 5237-5238.

RGE núm. 1386/14, relativa a copagaments sanitaris, DS

núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5283-5284.

RGE núm. 1657/14, relativa a dret a decidir de la dona, DS

núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5352-5353.

RGE núm. 1892/14, relativa a desprestigi, menyspreu i

humiliació a la comunitat educativa, DS núm. 116 (4 de març),

pàg. 5397-5398.

RGE núm. 2216/14, relativa a obertura del nou hospital de

Can Misses, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5433-5434.

RGE núm. 2841/14, relativa a atenció pediàtrica a

l’Hospital comarcal d’Inca, DS núm. 119 (25 de març), pàg.

5538-5539.

RGE núm. 3017/14, nova targeta sanitària, DS núm. 121 (1

d’abril), pàg. 5649.

RGE núm. 3223/14, relativa a millores que aporta la nova

targeta sanitària, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5697-5698.

RGE núm. 4064/14, relativa a prospeccions petrolíferes, DS

núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5747-5748.

RGE núm. 4353/14, relativa a solucionar els problemes

educatius, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5788-5789.

RGE núm. 4458/14, relativa a reforma sanitària, DS núm.

125 (29 d’abril), pàg. 5856.

RGE núm. 4728/14, relativa a evolució poblacional, DS

núm. 126 (6 de maig), pàg. 5904-5905.

RGE núm. 5244/14, relativa a drets i garanties en salut, DS

núm. 128 (20 de maig), pàg. 6020.

RGE núm. 5743/14, relativa a externalització de serveis a

l’hostaleria, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6068-6069.

RGE núm. 6128/14, relativa a valoració de la gestió del

Govern en matèria de salut, DS núm. 131 (10 de juny), pàg.

6221-6222.

RGE núm. 8435/14, relativa a diàleg amb la comunitat

educativa, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6399-6400.

RGE núm. 8572/14, relativa a drets i garanties en salut, DS

núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6464-6465.

RGE núm. 8760/14, relativa a pressuposts generals de

l’Estat, DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6518-6519.

RGE núm. 8863/14, relativa a projecte de pressuposts

generals de l’Estat per a 2015, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg.

6582-6583.

RGE núm. 9075/14, relativa a pressuposts generals de

l’Estat 2015 (II), DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6728.

RGE núm. 10094/14, relativa a carrera professional als

pressuposts 2015, DS núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6805-

6806.

RGE núm. 10380/14, relativa a tancament de centres

assistencials, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6870-6871.

RGE núm. 10440/14, relativa a combatre la desigualtat

social, DS núm. 148 (18 de novembre), pàg. 6921-6922.

RGE núm. 10544/14, relativa a millora de la situació a les

Illes Balears, DS núm. 149 (25 de novembre), pàg. 6971.

RGE núm. 10666/14, relativa a millores aconseguides per

a les Illes Balears als pressuposts generals, DS núm. 150 (2 de

desembre), pàg. 7029.

RGE núm. 11671/14, relativa a grau de satisfacció dels

ciutadans en atenció sanitària, DS núm. 153 (18 de desembre),

pàg. 7406-7407.

Proposicions no de llei

RGE núm. 810/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

retirada de la Llei Orgànica de protecció al concebut, llei que

modifica la Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la

interrupció voluntària de l’embaràs, DS núm. 114 (18 de

febrer), pàg. 5328-5330.

RGE núm. 2765/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació del sistema de finançament autonòmic relatiu a

la despesa sanitària de la nostra comunitat, DS núm. 131 (10 de

juny), pàg. 6248-6250.

RGE núm. 4228/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a dret universal a rebre atenció sanitària, DS núm. 125

(29 d’abril), pàg. 5880-5882 i 5885-5886.

RGE núm. 8673/143, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a adequació de l’Hospital de Son Dureta, DS núm. 149

(25 de novembre), pàg. 6997-6999, 7001 i 7006-7008.

Compareixences

RGE núm. 4599/14, del conseller de Salut, per tal de retre

compte del compliment de la Moció RGE núm. 10332/12,
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relativa a política general sanitària, DS núm. 127 (13 de maig),

pàg. 5989-5990 i 5992-5993.

RGE núm. 5393/14, del conseller de Salut, per tal de retre

compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm.

4435/13, relativa a creació i manteniment del registre de càncer

poblacional de les Illes Balears, DS núm. 130 (3 de març), pàg.

6144-6145 i 6146-6147.

AlAlusions

En relació amb la compareixença RGE núm. 2888/14, del

president del Govern, sobre el dèficit de la comunitat

autònoma, DS núm. 120 (26 de març), pàg. 5620.

TORRES I CABAÑERO, CAROLINA (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7379-7381.

Preguntes

RGE núm. 1195/14, relativa a obres del nou colAlegi Sa

Bodega, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5228.

RGE núm. 1882/14, relativa a reunió amb el secretari

d’estat de Cultura, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5386.

RGE núm. 2462/14, relativa a esdeveniments culturals a

Berlín, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5491-5492.

TORRES I CARDONA, JOSEP (Grup Parlamentari

Popular)

Preguntes

RGE núm. 3213/14, relativa a jornades de medicina de

l’esport, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5685.

RGE núm. 11534/14, relativa a temporada turística a

Eivissa i Formentera, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7103.

VALLÈS I RAMIS, ANTÒNIA (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7330-7331.

VERAMENDI I MESTRE, CARLOS LUIS (Grup

Parlamentari Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de

les Illes Balears, DS núm. 130 (3 de juny), pàg. 6179-6181 i

6184-6185.

RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de

21 de juny, de ports de les Illes Balears, DS núm. 133 (8 de

juliol), pàg. 6281-6284 i 6286-6287.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7269-7271.

Proposicions de llei

RGE núm 9739/13, del Grup Parlamentari MÉS, de

modificació de l’article 16 del Reglament del Parlament de les

Illes Balears, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5600-5603 i

5604-5606.

RGE núm. 10595/14, del Grup Parlamentari Popular, de

règim sancionador en matèria d’activitats marítimes, nàutiques

i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears, DS

núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7153-7155 i 7159-7160.

Esmenes a la totalitat 

RGE núm. 3242/14, del Grup Parlamentari Socialista, i

RGE núm. 3783/14, del Grup Parlamentari MÉS, al Projecte de

llei RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de

les Illes Balears, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5823-5826 i

5827-5828.

RGE núm. 5522/14, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei

10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears, DS núm.

130 (3 de juny), pàg. 6197-6199 i 6201-6202.

Mocions

DS núm. 15261/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

transport aeri, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5201-2002.

RGE núm. 6050/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general aeroportuària, DS núm. 131 (10 de

juny), pàg. 6237-6239.

Preguntes

RGE núm. 906/14, relativa a millora i remodelació

d’instalAlacions portuàries, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg.

5176.

RGE núm. 1189/14, relativa a Mesa del transport aeri i del

Comitè assessor de cogestió aeroportuària, DS núm. 113 (11 de

febrer), pàg. 5238-5239.

RGE núm. 1382/14, relativa a reunió relativa a la reforma

de l’administració, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5289-

5290.

RGE núm. 1646/14, relativa a transport marítim de

passatgers i mercaderies, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg.

5354.

RGE núm. 1880/14, relativa a Llei de transport terrestre i

mobilitat de les Illes Balears, DS núm. 116 (4 de març), pàg.

5398.

RGE núm. 2203/14, relativa a modificació de la Llei de

ports, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5442-5443.

RGE núm. 2461/14, relativa a Fons de cooperació local, DS

núm. 118 (18 de març), pàg. 5499.

RGE núm. 2826/14, relativa a millora del transport regular

en autobús de la comarca de Llevant de Mallorca, DS núm. 119

(25 de març), pàg. 5553-5554.

RGE núm. 3024/14, relativa a reunió mantinguda en relació

amb la nova normativa local, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg.

5651.

RGE núm. 3212/14, relativa a decret relatiu als principis

generals en matèria de busseig, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg.

5698.
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RGE núm. 4052/14, relativa a millores del servei posades

en marxa per Serveis Ferroviaris de Mallorca, DS núm. 123 (15

d’abril), pàg. 5748-5749.

RGE núm. 4339/14, relativa a activitats de promoció de la

nàutica, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5794.

RGE núm. 4447/14, relativa a compliment dels plans

biennals dels comitès de desenvolupament de rutes dels

diferents aeroports de la comunitat autònoma, DS núm. 125 (29

d’abril), pàg. 5857.

RGE núm. 4717/14, relativa a protecció del patrimoni

cultural de la nostra comunitat autònoma, DS núm. 126 (6 de

maig), pàg. 5905.

RGE núm. 4977/14, relativa a acord del Consell Balear de

Transports en relació amb llicències d’autotaxi i els vehicles

classe C, DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5973.

RGE núm. 5251/14, relativa a llicències d’autotaxi i

vehicles classe C, DS núm. 128 (20 de maig), pàg. 6022-6023.

RGE núm. 5750/14, relativa a targeta per a l’avarada

d’embarcacions en rampa, DS núm. 129 (27 de maig), pàg.

6070.

RGE núm. 6019/14, relativa a projecte de corredor verd de

Llevant, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6125.

RGE núm. 6134/14, relativa a comitès de desenvolupament

de rutes dels aeroports de la nostra comunitat autònoma, DS

núm. 131 (10 de juny), pàg. 6223.

RGE núm. 8186/14, relativa a reordenació de les

instalAlacions portuàries, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg.

6339-6340.

RGE núm. 8417/14, relativa a optimització de recursos a

l’ens Ports de les Illes Balears, DS núm. 138 (16 de setembre),

pàg. 6402.

RGE núm. 8559/14, relativa a projecte d’inspecció

telemàtica en matèria de transport terrestre de passatgers a

l’aeroport de Palma de Mallorca, DS núm. 139 (23 de

setembre), pàg. 6466.

RGE núm. 8746/14, relativa a instruments de gestió

portuària impulsats recentment per Ports de les Illes Balears,

DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6520.

RGE núm. 8853/14, relativa a actuacions en relació amb les

confraries de pescadors de les Illes Balears, DS núm. 141 (7

d’octubre), pàg. 6584-6585.

RGE núm. 9063/14, relativa a situació dels party boats, DS

núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6635.

RGE núm. 9996/14, relativa a Comitè de coordinació

aeroportuària de les Illes Balears, DS núm. 144 (28 d’octubre),

pàg. 6743.

RGE núm. 10082/14, relativa a implantació del sistema de

control tarifari integrat, DS núm. 146 (4 de novembre), pàg.

6807-6808.

RGE núm. 10271/14, relativa a inversions previstes en els

ports autonòmics, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6871.

RGE núm. 10444/14, relativa a novetats de la targeta

intermodal de transports, DS núm. 148 (18 de novembre), pàg.

6924.

RGE núm. 10529/14, relativa a millora de la situació a les

Illes Balears, DS núm. 149 (25 de novembre), pàg. 6972.

RGE núm. 10653/14, relativa a connectivitat aèria a la

nostra comunitat autònoma en aquesta temporada baixa, DS

núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7030-7031.

RGE núm. 11536/14, relativa a projectes d’administració

electrònica i innovació, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg.

7116.

RGE núm. 11678/14, relativa a reunió de la Mesa del

transport aeri i del Comitè assessor de cogestió aeroportuària,

DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7408.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1707/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a rebuig a la pujada de la taxa d’ajudes a la navegació

marítima i de la creació de la taxa per tal de finançar el

coordinador independent d’slots i exigència de la seva

immediata retirada, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5419-5421.

RGE núm. 1723/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig de l’increment de la taxa d’ajuda a la navegació

marítima, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5518-5520 i 5523-

5524.

RGE núm. 6455/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a privatització d’AENA, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg.

6900-6902.

Creació de comissions d’investigació

RGE núm. 7925/14, del Grup Parlamentari MÉS, de

proposta de creació d’una comissió d’investigació sobre tot el

relacionat amb la selecció dels terrenys on es va construir

l’hospital de referència de Son Espases i l’adjudicació de les

obres d’aquest hospital, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg.

6498-6500 i 6501.

RGE núm. 8742/14, del Grup Parlamentari Popular, de

proposta de creació d’una comissió no permanent

d’investigació sobre tot el relacionat amb la selecció dels

terrenys, l'adjudicació de les obres, la construcció i el

desenvolupament de les obres, el modificat i els

complementaris relacionats amb aquesta infraestructura

hospitalària, la dotació d'equipaments, la posada en marxa, els

accessos viaris i les modificacions viàries relacionades amb

aquest hospital i tots els convenis i contractes relacionats amb

la construcció, la dotació i la posada en funcionament de

l'hospital de referència de Son Espases, DS núm. 141 (7

d’octubre), pàg. 6602-6604, 6607-6008 i 6611-6612.

RGE núm. 8743/14, del Grup Parlamentari Socialista, de

proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació

sobre la construcció de l'Hospital de Son Espases (elecció i

compra del solar, posterior licitació i adjudicació de les obres

de construcció i pla de comunicació realitzat per Over

Marketing), DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6602-6604, 6607-

6608 i 6611-6612.

RGE núm. 8770/14, del Grup Parlamentari Socialista, de

proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació

sobre les inversions i l'execució d'obres públiques amb cost

desmesurat, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6615-6617.
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MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES,

MARIA NÚRIA RIERA I MARTOS

Projectes de llei

RGE núm. 5090/14, pel qual es modifica la Llei 3/2006, de

30 de març, de gestió d’emergències de les Illes Balears, DS

núm. 134 (8 de juliol), pàg. 6290-6291.

Preguntes

RGE núm. 921/14, relativa a novetats en el Pla de formació

contínua per a 2014, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5180.

RGE núm. 1193/14, relativa a Pla de qualitat de recursos

humans, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5241-5242.

RGE núm. 1197/14, relativa a comissió del pacte local, DS

núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5230.

RGE núm. 1382/14, relativa a reunió relativa a la reforma

de l’administració, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5290.

RGE núm. 1645/14, relativa a conveni signat pel Govern de

les Illes Balears en matèria de protecció civil, DS núm. 115 (25

de febrer), pàg. 5348.

RGE núm. 1885/14, relativa a Consell assessor del

voluntariat de protecció civil de les Illes Balears, DS núm. 116

(4 de març), pàg. 5395.

RGE núm. 2207/14, relativa a seu electrònica, DS núm. 117

(11 de març), pàg. 5441.

RGE núm. 2214/14, relativa a víctimes d’emergències, DS

núm. 117 (11 de març), pàg. 5436-5437.

RGE núm. 2461/14, relativa a Fons de cooperació local, DS

núm. 118 (18 de març), pàg. 5499-5500.

RGE núm. 2467/14, relativa a memòria del policia tutor,

DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5498-5499.

RGE núm. 3023/14, relativa a comissió paritària de

formació per a l’ocupació de l’Administració local, DS núm.

121 (1 d’abril), pàg. 5650-5651.

RGE núm. 3024/14, relativa a reunió mantinguda en relació

amb la nova normativa local, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg.

5651-5652.

RGE núm. 3215/14, relativa a repartiment del fons de

seguretat pública, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5696-5697.

RGE núm. 4058/14, relativa a mesures per fomentar la

integració de les persones amb discapacitat a Eivissa, DS núm.

123 (15 d’abril), pàg. 5745-5746.

RGE núm. 4342/14, relativa a conclusions de l’informe del

Pla d’igualtat, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5792.

RGE núm. 4449/14, relativa a coordinació en matèria

d’emergències a l’illa d’Eivissa, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg.

5852.

RGE núm. 4718/14, relativa a conveni signat amb l’Agència

d’avaluació de les polítiques públiques, DS núm. 126 (6 de

maig), pàg. 5902.

RGE núm. 4973/14, relativa a colAlaboració amb la FELIB,

DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5970.

RGE núm. 5252/14, relativa a comissió per a la reforma de

les administracions públiques, DS núm. 128 (20 de maig), pàg.

6018-6019.

RGE núm. 5753/14, relativa a Consell de coordinació de

policies locals de les Pitiüses, DS núm. 129 (27 de maig), pàg.

6063-6064.

RGE núm. 6020/14, relativa a plataforma PINBAL a

l’administració autonòmica i local, DS núm. 130 (3 de març),

pàg. 6123.

RGE núm. 6024/14, relativa a suport psicològic a persones

en situació d’emergència, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6120.

RGE núm. 6037/14, relativa a 1.000 dies de Govern, DS

núm. 130 (3 de març), pàg. 6118-6119.

RGE núm. 8187/14, relativa a decret d’horaris especials

dels funcionaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6341.

RGE núm. 8428/14, relativa a regeneració democràtica, DS

núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6451-6452.

RGE núm. 8566/14, relativa a índex de transparència a la

comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 139 (23 de

setembre), pàg. 6462-6463.

RGE núm. 8574/14, relativa a actuacions del Govern en

relació amb esdeveniments que afecten el cos de Policia Local,

DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6458.

Compareixences

RGE núm. 2236/14, per tal de retre compte del compliment

de la Proposició no de llei RGE núm. 3233/13, relativa a

serveis d’emergències de les Illes Balears, DS núm. 118 (18 de

març), pàg. 5526-5527 i 5528-5529.

RGE núm. 5528/14, per tal de retre compte del compliment

del punt 12 de la Moció RGE núm. 5719/13, relativa a política

general en matèria de cultura, DS núm. 130 (3 de març), pàg.

6150-6151 i 6152.

CONSELLER D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES,

JOSÉ MANUEL LAFUENTE I MIR

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7277-7280 i 7281-7282.

Decrets llei

RGE núm. 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents

per aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013, de 27 de

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració

local, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7086-7088.

Proposicions de llei

RGE núm. 3837/14, del Grup Parlamentari Socialista, de

transparència, bona administració i del bon govern de les Illes

Balears, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7135-7137 i 7137-

7138.

InterpelAlacions

RGE núm. 9436/12, relativa a política del Govern en

aplicació de la Llei de bon govern, DS núm. 144 (28

d’octubre), pàg. 6751-6752 i 6753.
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Preguntes

RGE núm. 8753/14, relativa a Premi de qualitat i innovació

en la gestió pública, DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6518.

RGE núm. 8754/14, relativa a conveni de creació de

l’Associació de municipis entre Porreres, Vilafranca i Montuïri,

DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6508.

RGE núm. 8858/14, relativa a Diada de Protecció Civil de

Mallorca, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6582.

RGE núm. 9068/14, relativa a jornada de treball sobre

Govern Obert, DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6623.

RGE núm. 10087/14, relativa a conveni de colAlaboració en

relació amb el Pla d’autoprotecció de les festes de Ciutadella,

DS núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6798.

RGE núm. 10270/14, relativa a projecte ISPIB en línia, DS

núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6866.

RGE núm. 10439/14, relativa a aplicació de la Llei de la

bona administració i del bon govern, DS núm. 148 (18 de

novembre), pàg. 6911-6912.

RGE núm. 10449/14, relativa a pressuposts de la

Conselleria d’Administracions Públiques destinats als

municipis de les Illes Balears, DS núm. 148 (18 de novembre),

pàg. 6916.

RGE núm. 10536/14, relativa a nou programa d’ajudes per

a les agrupacions de Protecció Civil, DS núm. 149 (25 de

novembre), pàg. 6965.

RGE núm. 10538/14, relativa a balanç de les mesures per

a la reforma de les administracions públiques, DS núm. 149 (25

de novembre), pàg. 6974.

RGE núm. 10656/14, relativa a premi a la qualitat i

innovació en la gestió pública 2013, DS núm. 150 (2 de

desembre), pàg. 7026-7027.

RGE núm. 10665/14, relativa a assistència parlamentària de

Govern, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7025-7026.

RGE núm. 11539/14, relativa a servei telefònic d’atenció i

protecció per a les víctimes de violència de gènere, DS núm.

151 (9 de desembre), pàg. 7116.

RGE núm. 11683/14, relativa a formació de jutges i

magistrats en dret civil balear, DS núm. 153 (18 de desembre),

pàg. 7404.

RGE núm. 11685/14, relativa a Registre d’activitats i

acreditació del personal dels serveis d’admissió i control

d’ambient intern dels espectacles públics, DS núm. 153 (18 de

desembre), pàg. 7399-7400.

CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI AM BIENT I

TERRITORI, GABRIEL COMPANY I BAUZÁ

Projectes de llei

RGE núm. 9559/13, d’ordenació i ús del sòl, DS núm. 117

(11 de març), pàg. 5454-5457.

RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de

les Illes Balears, DS núm. 130 (3 de juny), pàg. 6168-6171.

RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes Balears, DS núm.

150 (2 de desembre), pàg. 7040-7042.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7246-7249 i 7251-7252.

Esmenes a la totalitat 

RGE núm. 3242/14, del Grup Parlamentari Socialista, i

RGE núm. 3783/14, del Grup Parlamentari MÉS, al Projecte de

llei RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de

les Illes Balears, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5816-5819 i

5822-5823.

RGE núm. 9299/14, del Grup Parlamentari Socialista, i

RGE núm. 9520/14, del Grup Parlamentari MÉS, al Projecte de

llei RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes Balears, DS núm.

146 (4 de novembre), pàg. 6835-6841 i 6843-6846.

InterpelAlacions

RGE núm. 1296/14, relativa a política general en matèria de

prospeccions petrolíferes, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg.

5296-5298 i 5299-5300.

RGE núm. 8094/14, relativa a política general relacionada

amb els sondejos sísmics i les prospeccions petrolíferes, DS

núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6475-6478 i 6479-6480.

RGE núm. 10080/14, relativa a política general del Govern

en matèria de fumigacions aèries contra la processionària, DS

núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6881-6883 i 6884-6886.

Preguntes

RGE núm. 922/14, relativa a fons FEADER, DS núm. 112

(4 de febrer), pàg. 5181.

RGE núm. 1394/14, relativa a Cabrera, DS núm. 114 (18 de

febrer), pàg. 5287-5288.

RGE núm. 1658/14, relativa a criteris d’atorgament de

llicències temporals de taxi, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg.

5344-5345.

RGE núm. 1880/14, relativa a Llei de transport terrestre i

mobilitat de les Illes Balears, DS núm. 116 (4 de març), pàg.

5399.

RGE núm. 1886/14, relativa a incorporació dels joves al

sector agrícola, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5393.

RGE núm. 1891/14, relativa a autorització d’una escoleta

a Palmanyola, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5389-5390.

RGE núm. 2208/14, relativa a inversions efectuades a Sa

Costera, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5427.

RGE núm. 2465/14, relativa a actuacions en matèria

d’habitatge a l’illa de Formentera, DS núm. 118 (18 de març),

pàg. 5493-5494.

RGE núm. 2474/14, relativa a targeta verda, DS núm. 118

(18 de març), pàg. 5487-5488.

RGE núm. 2826/14, relativa a millora del transport regular

en autobús de la comarca de Llevant de Mallorca, DS núm. 119

(25 de març), pàg. 5554.

RGE núm. 2831/14, relativa a gestió dels espais Xarxa

Natura, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5543.

RGE núm. 2832/14, relativa a fira del camp a Menorca, DS

núm. 119 (25 de març), pàg. 5552.

RGE núm. 3029/14, relativa a cursos de formació per al

sector agrari de Menorca, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5683.

RGE núm. 3217/14, relativa a Llei agrària, DS núm. 122 (8

d’abril), pàg. 5695.

RGE núm. 4045/14, relativa a cànon de sanejament, DS

núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5732.

RGE núm. 4052/14, relativa a millores del servei posades

en marxa per Serveis Ferroviaris de Mallorca, DS núm. 123 (15

d’abril), pàg. 5749.
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RGE núm. 4056/14, relativa a inscripció d’“Ametlla de

Mallorca-Ametlla mallorquina” en el registre de denominacions

d’origen protegides, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5737.

RGE núm. 4057/14, relativa a Consorci per a la recuperació

de la fauna de les Illes Balears, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg.

5746-5747.

RGE núm. 4061/14, relativa a situació jurídica de les

carreteres d’Eivissa, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5750.

RGE núm. 4064/14, relativa a prospeccions petrolíferes, DS

núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5747-5748.

RGE núm. 4066/14, relativa a protecció de l’illot de Sa

Conillera, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5741-5742.

RGE núm. 4340/14, relativa a Pla d’acció de mitigació

contra el canvi climàtic 2013-2020, DS núm. 124 (22 d’abril),

pàg. 5780-5781.

RGE núm. 4341/14, relativa a millores en el Parc nacional

maritimoterrestre de Cabrera, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg.

5791.

RGE núm. 4350/14, relativa a canvi de ministre al front del

Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient, DS núm. 124 (22

d’abril), pàg. 5782-5783.

RGE núm. 4454/14, relativa a reducció de mòduls per al

sector agrari a la declaració de la renda per a l’exercici 2013,

DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5855-5856.

RGE núm. 4717/14, relativa a protecció del patrimoni

cultural de la nostra comunitat autònoma, DS núm. 126 (6 de

maig), pàg. 5906.

RGE núm. 4983/14, relativa a avantprojecte de llei agrària,

DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5959-5960.

RGE núm. 5250/14, relativa a actuacions en praderies de

posidònia, DS núm. 128 (20 de maig), pàg. 6008-6009.

RGE núm. 5251/14, relativa a llicències d’autotaxi i

vehicles classe C, DS núm. 128 (20 de maig), pàg. 6023.

RGE núm. 5744/14, relativa a situació de les alAlegacions

contra les prospeccions petrolíferes, DS núm. 129 (27 de maig),

pàg. 6057-6058.

RGE núm. 5758/14, relativa a qualitat i neteja de les aigües

de bany, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6060.

RGE núm. 6019/14, relativa a projecte de corredor verd de

Llevant, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6125-6126.

RGE núm. 6021/14, relativa a ampliació de la protecció

marina al sud de Ciutadella, DS núm. 130 (3 de març), pàg.

6116.

RGE núm. 6023/14, relativa a Pla de desenvolupament rural

(2014-2020), DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6124.

RGE núm. 6059/14, relativa a l’illa de Tagomago, DS núm.

130 (3 de març), pàg. 6117-6118.

RGE núm. 8189/14, relativa a canal de Menorca a la llista

de LIC de la Xarxa Natura 2000, DS núm. 137 (9 de setembre),

pàg. 6343.

RGE núm. 8193/14, relativa a inversions en tecnologia

contra el foc, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6346.

RGE núm. 8196/14, relativa a amagar informació sobre les

prospeccions, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6348-6349.

RGE núm. 8203/14, relativa a prospeccions, DS núm. 137

(9 de setembre), pàg. 6350-6351.

RGE núm. 8422/14, relativa a actuacions contra la

processionària del pi, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg.

6404.

RGE núm. 8559/14, relativa a projecte d’inspecció

telemàtica en matèria de transport terrestre de passatgers a

l’aeroport de Palma de Mallorca, DS núm. 139 (23 de

setembre), pàg. 6466.

RGE núm. 8562/14, relativa a Llei agrària de les Illes

Balears, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6467.

RGE núm. 8571/14, relativa a nivell d’execució de

depuradores, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6463-6464.

RGE núm. 8762/14, relativa a prospeccions petrolíferes, DS

núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6513-6514.

RGE núm. 9060/14, relativa a bassa de regadiu a l’illa de

Formentera, DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6626.

RGE núm. 9065/14, relativa a consulta i participació en

relació amb el Pla hidrològic, DS núm. 142 (14 d’octubre),

pàg. 6634.

RGE núm. 9066/14, relativa a campanya d’extinció

d’incendis del 2014, DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6627.

RGE núm. 9074/14, relativa a Projecte de llei agrària, DS

núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6624.

RGE núm. 9078/14, relativa a abocaments descontrolats de

la depuradora d’Eivissa, DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg.

6628-6629.

RGE núm. 9997/14, relativa a zones d’especial conservació,

DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6730.

RGE núm. 10006/14, relativa a prospeccions petrolíferes,

DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6732-6733.

RGE núm. 10008/14, relativa a fumigacions contra la

processionària, DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6736-6737.

RGE núm. 10012/14, relativa a fumigació contra la

processionària, DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6735-6736.

RGE núm. 10082/14, relativa a implantació del sistema de

control tarifari integrat, DS núm. 146 (4 de novembre), pàg.

6808.

RGE núm. 10089/14, relativa a tasques del Servei de neteja

del litoral, DS núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6799.

RGE núm. 10092/14, relativa a fumigacions aèries, DS

núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6802-6803.

RGE núm. 10444/14, relativa a novetats de la targeta

intermodal de transports, DS núm. 148 (18 de novembre), pàg.

6924-6925.

RGE núm. 10447/14, relativa a dessaladora de l’illa de

Formentera, DS núm. 148 (18 de novembre), pàg. 6920.

RGE núm. 10453/14, relativa a Pla d’habitatge, DS núm.

148 (18 de novembre), pàg. 6926.

RGE núm. 10530/14, relativa a nova estació depuradora a

Ferreries, DS núm. 149 (25 de novembre), pàg. 6970.

RGE núm. 10535/14, relativa a obres de l’IBAVI, DS núm.

149 (25 de novembre), pàg. 6960-6961.

RGE núm. 10542/14, relativa a prospeccions petrolíferes,

DS núm. 149 (25 de novembre), pàg. 6966-6968.

RGE núm. 10546/14, relativa a sentència El Vilà

(Pollença), DS núm. 149 (25 de novembre), pàg. 6963-6964.

RGE núm. 10650/14, relativa a Pla de gestió de lloc

d’importància comunitària de Ses Salines d’Eivissa i

Formentera, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7017-7018.

RGE núm. 10654/14, relativa a desenvolupament normatiu

de la Llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura, DS núm.

150 (2 de desembre), pàg. 7028-7029.

RGE núm. 11545/14, relativa a renovació urgent de

l’emissari de la platja de Talamanca, DS núm. 151 (9 de

desembre), pàg. 7110-7111.
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RGE núm. 11677/14, relativa a desenvolupament de tasques

de gestió ambiental als espais de rellevància ambiental, DS

núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7398-7399.

RGE núm. 11681/14, relativa a mapa urbanístic de les Illes

Balears, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7407-7408.

Compareixences

RGE núm. 2967/13, sobre el Pla de desenvolupament rural

sostenible, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5308-5310 i 5314-

5316.

CONSELLER D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT,

JOAQUÍN GARCÍA I MARTÍNEZ

Projectes de llei

RGE núm. 5615/14, d’ordenació minera de les Illes Balears,

DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6432-6434.

RGE núm. 6303/14, del joc i les apostes a les Illes Balears,

DS núm. 136 (23 de juliol), pàg. 6322-6324.

RGE núm. 7591/14, de comerç de les Illes Balears, DS

núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6545-6548.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7341-7343 i 7346-7347.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 6558/14, del Grup Parlamentari Socialista, i

RGE núm. 6636/14, del Grup Parlamentari MÉS, al Projecte de

llei RGE núm. 5615/14, d’ordenació minera de les Illes

Balears, DS núm. 135 (23 de juliol), pàg. 6307-6311 i 6313-

6314.

InterpelAlacions

RGE núm. 5523/12, relativa a política del Govern i

concertació social, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5360-

5361 i 5362-5363.

RGE núm. 5274/13, relativa a política econòmica del

Govern de les Illes Balears, DS núm. 126 (6 de maig), pàg.

5912-5913 i 5915-5916.

RGE núm. 9288/13, relativa a contractació laboral en la

temporada turística, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5800-5801

i 5802-5804.

RGE núm. 1875/14, relativa a model econòmic, DS núm.

118 (18 de març), pàg. 5502-5504 i 5505-5506.

Preguntes

RGE núm. 920/14, relativa a Estratègia RIS 3, DS núm. 112

(4 de febrer), pàg. 5179-5180.

RGE núm. 925/14, relativa a dades sobre ocupació, DS

núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5190.

RGE núm. 928/14, relativa a tancament de l’embotelladora

de Coca-Cola, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5185-5186.

RGE núm. 1107/14, relativa a segon casino de Palma, DS

núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5188-5189.

RGE núm. 1196/14, relativa a índex de confiança

empresarial, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5229.

RGE núm. 1201/14, relativa a aposta per les petrolíferes,

DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5232-5233.

RGE núm. 1392/14, relativa a reforma laboral (I), DS núm.

114 (18 de febrer), pàg. 5278-5279.

RGE núm. 1644/14, relativa a posada en marxa del Pla

d’energies renovables i eficiència energètica a les Illes Balears,

DS núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5340-5341.

RGE núm. 1651/14, relativa a Llei del joc, DS núm. 115

(25 de febrer), pàg. 5351. RGE núm. 1881/14, relativa a dades

de dinamisme empresarial, DS núm. 116 (4 de març), pàg.

5383.

RGE núm. 1889/14, relativa a dades d’ocupació, DS núm.

116 (4 de març), pàg. 5400.

RGE núm. 2211/14, relativa a informe sobre conjuntura

econòmica, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5442.

RGE núm. 2212/14, relativa a conveni de colAlaboració per

lluitar contra l’economia submergida, DS núm. 117 (11 de

març), pàg. 5443-5444.

RGE núm. 2464/14, relativa a Llei de comerç, DS núm. 118

(18 de març), pàg. 5497-5498.

RGE núm. 2833/14, relativa a rebaixa de la factura elèctrica

en edificis públics, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5545-5546.

RGE núm. 2834/14, relativa a acceptació del programa

ICAPE, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5553.

RGE núm. 2835/14, relativa a canvi de tendència dels

sectors econòmics de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5555.

RGE núm. 3018/14, relativa a segon casino de Mallorca,

DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5642-5643.

RGE núm. 3030/14, relativa a programa pilot Play for

health, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5643-4644.

RGE núm. 3031/14, relativa a millora de l’accés a les dades

i internet a la xarxa corporativa, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg.

5648-5649.

RGE núm. 3218/14, relativa a implantació del vehicle

elèctric, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5686-5687.

RGE núm. 3220/14, relativa a dades d’ocupació, DS núm.

122 (8 d’abril), pàg. 5699-5700.

RGE núm. 4053/14, relativa a règim especial en energia

renovable per a les Illes Balears, DS núm. 123 (15 d’abril),

pàg. 5733.

RGE núm. 4337/14, relativa a política del Govern en

matèria d’indústria, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5779-5780.

RGE núm. 4345/14, relativa a implantació del gas natural

a Menorca, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5793.

RGE núm. 4346/14, relativa a suport a l’emprenedor i a

l’empresa en la recerca de finançament, DS núm. 124 (22

d’abril), pàg. 5794.

RGE núm. 4347/14, relativa a índex de confiança

empresarial, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5795-5796.

RGE núm. 4450/14, relativa a comissió consultiva de

convenis colAlectius, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5854-

5855.

RGE núm. 4452/14, relativa a marc de colAlaboració contra

l’economia submergida i el treball irregular, DS núm. 125 (29

d’abril), pàg. 5854.

RGE núm. 4724/14, relativa a Pla d’estadística de les Illes

Balears, DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5904.

RGE núm. 4725/14, relativa a dades sobre l’atur, DS núm.

126 (6 de maig), pàg. 5907.

RGE núm. 4727/14, relativa a dades de sinistralitat laboral,

DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5893.

RGE núm. 4728/14, relativa a evolució poblacional, DS

núm. 126 (6 de maig), pàg. 5904-5905.
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RGE núm. 4986/14, relativa a Llei d’emprenedoria, DS

núm. 127 (13 de maig), pàg. 5960-5961.

RGE núm. 4976/14, relativa a XXXI edició de Saló Nàutic,

DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5971.

RGE núm. 5246/14, relativa a retirada de la targeta blava,

DS núm. 128 (20 de maig), pàg. 6013-6014.

RGE núm. 5253/14, relativa a Llei de comerç, DS núm. 128

(20 de maig), pàg. 6022.

RGE núm. 5258/14, relativa a subvenció per autoconsum

amb energia fotovoltaica i eòlica, DS núm. 128 (20 de maig),

pàg. 6009.

RGE núm. 5745/14, relativa a recuperació econòmica (I),

DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6062-6063.

RGE núm. 5751/14, relativa a fira d’internet, DS núm. 129

(27 de maig), pàg. 6070.

RGE núm. 5755/14, relativa a facturació del sector serveis,

DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6068.

RGE núm. 5759/14, relativa a Pla d’ocupació de les Illes

Balears, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6071-6072.

RGE núm. 5761/14, relativa a repartiment radioelèctric, DS

núm. 129 (27 de maig), pàg. 6061.

RGE núm. 6025/14, relativa a Llei del joc de les Illes

Balears, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6124-6125.

RGE núm. 6028/14, relativa a dades sobre l’atur a les Illes

Balears, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6126.

RGE núm. 6033/14, relativa a programa de garantia juvenil,

DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6111-6112.

RGE núm. 6136/14, relativa a dades de l’índex del comerç

minorista, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6221.

RGE núm. 6141/14, relativa a reunió del Consell assessor

d’energia, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6210.

RGE núm. 6142/14, relativa a procés de revisió del Pla

d’ocupació, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6222-6223.

RGE núm. 8188/14, relativa a creació d’una factoria

d’innovació, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6342.

RGE núm. 8194/14, relativa a dades d’atur, DS núm. 137

(9 de setembre), pàg. 6355.

RGE núm. 8421/14, relativa a dades de creixement del

segon trimestre de 2014, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg.

6403.

RGE núm. 8430/14, relativa a defensa dels treballadors del

sector d’hostaleria, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6405-

6407.

RGE núm. 8565/14, relativa a programa Txerpa Startup

posat en marxa al Parc Bit, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg.

6462.

RGE núm. 8567/14, relativa a investigació de la Fiscalia

d’un possible frau en les subvencions per a cursos de formació,

DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6470.

RGE núm. 8748/14, relativa a extensió del gas natural a les

Illes Balears, DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6521.

RGE núm. 8752/14, relativa a funcionament dels serveis de

telefonia a l’illa de Formentera durant la temporada turística,

DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6517.

RGE núm. 8755/14, relativa a impuls de projectes

d’emprenedors, DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6523.

RGE núm. 8851/14, relativa a interconnexió elèctrica entre

Eivissa i Formentera, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6571.

RGE núm. 8854/14, relativa a jornades sobre menors i

dispositius mòbils, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6580.

RGE núm. 8860/14, relativa a dades sobre ocupació, DS

núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6586-6587.

RGE núm. 9062/14, relativa a cursos per a persones en atur,

DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6633-6634.

RGE núm. 9994/14, relativa a plans de dinamització

comercial, DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6743.

RGE núm. 9999/14, relativa a tarifa plana de 50 euros per

als nous autònoms, DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6738.

RGE núm. 10007/14, relativa a projectes de centres

comercials que estan en procés de construcció a Mallorca, DS

núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6729-6730.

RGE núm. 10084/14, relativa a dades sobre creixement

econòmic, DS núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6804.

RGE núm. 10091/14, relativa a dades d’ocupació, DS núm.

146 (4 de novembre), pàg. 6810.

RGE núm. 10268/14, relativa a tarifa plana de 100 euros

per a contractes fixos, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg.

6868.

RGE núm. 10272/14, relativa a augment de les

intermediacions en el SOIB, DS núm. 147 (11 de novembre),

pàg. 6869.

RGE núm. 10440/14, relativa a combatre la desigualtat

social, DS núm. 148 (18 de novembre), pàg. 6921-6922.

RGE núm. 10450/14, relativa a foment de la biomassa en el

marc de l’impuls de les energies renovables, DS núm. 148 (18

de novembre), pàg. 6923-6924.

RGE núm. 10451/14, relativa a cronograma d’execució

d’obra i posada en servei de l’enllaç Mallorca-Eivissa, DS núm.

148 (18 de novembre), pàg. 6917.

RGE núm. 10532/14, relativa a conveni amb Bankia per

potenciar les polítiques actives d’ocupació, DS núm. 149 (25

de novembre), pàg. 6968-6969.

RGE núm. 10533/14, relativa a creixement de la facturació

i l’ocupació en el sector serveis, DS núm. 149 (25 de

novembre), pàg. 6969.

RGE núm. 10657/14, relativa a programa d’inserció laboral

per a aturats de llarga durada majors de 45 anys, DS núm. 150

(2 de desembre), pàg. 7027-7028.

RGE núm. 10659/14, relativa a dades sobre atur, DS núm.

150 (2 de desembre), pàg. 7032.

RGE núm. 11536/14, relativa a projectes d’administració

electrònica i innovació, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg.

7117.

RGE núm. 11537/14, relativa a conveni amb la DGT per

reduir la sinistralitat laboral vial, DS núm. 151 (9 de

desembre), pàg. 7115.

RGE núm. 11670/14, relativa a treball del SOIB per donar

resposta a la precarietat laboral, DS núm. 153 (18 de

desembre), pàg. 7395-7396.

RGE núm. 11684/14, relativa a factoria d’innovació de les

Illes Balears, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7404-7405.

RGE núm. 11686/14, relativa a creixement de les Illes

Balears en el tercer trimestre, DS núm. 153 (18 de desembre),

pàg. 7410.

Compareixences

RGE núm. 5983/14, per tal de retre compte del compliment

de la Moció RGE núm. 4653/13, relativa a polítiques de

seguretat social i ocupació, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg.

6376-6378 i 6380-6381.
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InterpelAlacions

RGE núm. 9825/13, relativa a política general en matèria

d’ensenyament de llengües, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg.

5864-5865 i 5866-5868.

RGE núm. 25/14, relativa a TIL, DS núm. 113 (11 de

febrer), pàg. 5250-5251 i 5253.

RGE núm. 325/14, relativa a expedients en relació amb la

política educativa del Govern, DS núm. 117 (11 de març), pàg.

5451-5452 i 5453-5454.

RGE núm. 1213/14, relativa a Pla de garantia juvenil a les

nostres illes, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5657-5658 i 5659.

RGE núm. 5085/14, relativa a política general en matèria

educativa, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6131-6133 i 6134-

6135.

RGE núm. 7051/14, relativa a política educativa del Govern

de les Illes Balears, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6412-

6414 i 6415-6416.

RGE núm. 7127/14, relativa a programa de garantia juvenil

a les Illes Balears, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6360-

6361 i 6362.

Preguntes

DS núm. 924/14, relativa a exposició “La luz de la noche”,

DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5182-5183.

DS núm. 927/14, relativa a crispació i persecució a l’escola,

DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5183.

DS núm. 930/14, relativa a conflictivitat en el sector

educatiu, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5184-5185.

RGE núm. 929/14, relativa a resultat de les avaluacions, DS

núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5187.

RGE núm. 1195/14, relativa a obres del nou colAlegi Sa

Bodega, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5228.

RGE núm. 1203/14, relativa a inversions que afecten el món

educatiu, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5235-5236.

RGE núm. 1381/14, relativa a suport del Govern de les Illes

Balears a la declaració de la cultura talaiòtica de Menorca com

a patrimoni de la humanitat, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg.

5283.

RGE núm. 1383/14, relativa a formació professional dual,

DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5291.

RGE núm. 1384/14, relativa a nou programa Erasmus Plus,

DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5277.

RGE núm. 1535/14, relativa a aturar l’allau de dimissions

als centres escolars, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5277-

5278.

RGE núm. 1654/14, relativa a criteris per ser nomenat

membre del Consell Escolar de les Illes Balears, DS núm. 115

(25 de febrer), pàg. 5351-5352.

RGE núm. 1658/14, relativa a millora qualitativa de la

formació professional, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5345.

RGE núm. 1882/14, relativa a reunió amb el secretari

d’estat de Cultura, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5386-5387.

RGE núm. 1888/14, relativa a formació en els tallers

d’ocupació que ofereix el SOIB, DS núm. 116 (4 de març),

pàg. 5397.

RGE núm. 1892/14, relativa a desprestigi, menyspreu i

humiliació a la comunitat educativa, DS núm. 116 (4 de març),

pàg. 5397-5398.

RGE núm. 2205/14, relativa a quantitats pendents

d’abonament als centres docents no concertats, DS núm. 117

(11 de març), pàg. 5435.

RGE núm. 2210/14, relativa a protocol de colAlaboració

amb el Consell Insular de Menorca per a l’intercanvi

d’exposicions d’artistes a les Illes Balears, DS núm. 117 (11 de

març), pàg. 5432.

RGE núm. 2462/14, relativa a esdeveniments culturals a

Berlín, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5492.

RGE núm. 2471/14, relativa a legislatura perduda en relació

amb el sistema educatiu, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5489-

5490.

RGE núm. 2476/14, relativa a efectes negatius per

l’aplicació del TIL, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5490-

5491.

RGE núm. 2830/14, relativa a servei de cita prèvia

implantat al SOIB, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5551.

RGE núm. 2842/14, relativa a separar cautelarment del

càrrec un director detingut per presumptes irregularitats, DS

núm. 119 (25 de març), pàg. 5549-5550.

RGE núm. 3016/14, relativa a model educatiu, DS núm.

121 (1 d’abril), pàg. 5639-5640.

RGE núm. 3021/14, relativa a recuperar la qualitat

educativa, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5640-5641.

RGE núm. 3028/14, relativa a mesures dutes a terme a

Menorca per augmentar la qualitat de l’ensenyament, DS núm.

121 (1 d’abril), pàg. 5642.

RGE núm. 3032/14, relativa a augment de l’oferta

d’ocupació del SOIB, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5652-

5653.

RGE núm. 3219/14, relativa a supressió del fibrociment en

els centres educatius de les Illes Balears, DS núm. 122 (8

d’abril), pàg. 5692.

RGE núm. 4023/14, relativa a aplicació del TIL i resultats

acadèmics, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5689-5690.

RGE núm. 4060/14, relativa a modificació dels criteris

d’escolarització, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5744.

RGE núm. 4062/14, relativa a marxa per l’educació, DS

núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5734-5735.

RGE núm. 4063/14, relativa a querella pel TIL, DS núm.

123 (15 d’abril), pàg. 5739.

RGE núm. 4343/14, relativa a implantació de la LOMCE en

el sistema educatiu de les Illes Balears, DS núm. 124 (22

d’abril), pàg. 5783-5784.

RGE núm. 4351/14, relativa a recursos per aplicar el

trilingüisme, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5786-5787.

RGE núm. 4352/14, relativa a proves per conèixer l’estat de

l’educació, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5787-5788.

RGE núm. 4353/14, relativa a solucionar els problemes

educatius, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5788-5789.

RGE núm. 4354/14, relativa a accés a més llengües, DS

núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5784-5786.

RGE núm. 4455/14, relativa a procés d’escolarització per

al curs 2014-2015, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5851.

RGE núm. 4721/14, relativa a renovació de directors, DS

núm. 126 (6 de maig), pàg. 5898.

RGE núm. 4969/14, relativa a dictamen favorable emès pel

Consell Consultiu en relació amb l’ordre d’implantació del

Decret integrat de llengües, DS núm. 127 (13 de maig), pàg.

5967-5968.
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RGE núm. 4980/14, relativa a dictamen del Consell

Consultiu sobre l’ordre del TIL, DS núm. 127 (13 de maig),

pàg. 5966-5967.

RGE núm. 4981/14, relativa a cobrament de les beques

universitàries, DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5961-5962.

RGE núm. 5097/14, relativa a arxiu d’expedients

sancionadors, DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5965-5966.

RGE núm. 5240/14, relativa a balanç de legislatura, DS

núm. 128 (20 de maig), pàg. 6007-6008.

RGE núm. 5257/14, relativa a conveni amb la UIB per a la

formació de docents en el mètode AICLE, DS núm. 128 (20 de

maig), pàg. 6017.

RGE núm. 5756/14, relativa a inserció dels colAlectius més

vulnerables, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6066.

RGE núm. 6026/14, relativa a exposició “Grans partitures”

a Ciutadella, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6117.

RGE núm. 6030/14, relativa a proves d’avaluació del TIL,

DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6114-6115.

RGE núm. 6031/14, relativa a reducció de la conflictivitat

al món educatiu, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6113-6114.

RGE núm. 6034/14, relativa a atendre les reclamacions dels

docents, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6112-6113.

RGE núm. 6127/14, relativa a valoració de la gestió del

Govern en matèria d’educació, DS núm. 131 (10 de juny), pàg.

6216-6217.

RGE núm. 6137/14, relativa a jornades sobre la

competència plurilingüe, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6220.

RGE núm. 8185/14, relativa a accions per als joves en

situació d’atur, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6339.

RGE núm. 8191/14, relativa a resultats acadèmics del curs

2013-2014, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6344.

RGE núm. 8199/14, relativa a normalitat a l’inici de curs,

DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6354.

RGE núm. 8424/14, relativa a inici del curs escolar, DS

núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6407-6408.

RGE núm. 8427/14, relativa a inici del curs 2014-2015, DS

núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6397.

RGE núm. 8435/14, relativa a diàleg amb la comunitat

educativa, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6399-6400.

RGE núm. 8558/14, relativa a proves de diagnosi del nivell

de competència en comunicació lingüística d’anglès, castellà i

català, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6459.

RGE núm. 8569/14, relativa a conflicte educatiu, DS núm.

139 (23 de setembre), pàg. 6455-6456.

RGE núm. 8570/14, relativa a defensa de l’alumnat més

vulnerable, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6456-6457.

Compareixences

RGE núm. 4600/14, per tal de retre compte del compliment

de la Proposició no de llei RGE núm. 128/12, relativa a

institució de la Setmana Ramon Llull, DS núm. 127 (13 de

maig), pàg. 5995 i 5996.

RGE núm. 4993/14, per tal de retre compte del compliment

de la Moció RGE núm. 3534/13, relativa a política en formació

professional, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6089-6090 i

6091-6093.

RGE núm. 5392/14, per tal de retre compte del compliment

de la Proposició no de llei RGE núm. 3874/11, relativa a

infraestructures educatives, DS núm. 130 (3 de març), pàg.

6143 i 6144.

C O N S E L L E R A  D ’E D U C A C IÓ ,  C U L T U R A  I

UNIVERSITATS, MARIA NÚRIA RIERA I MARTOS

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7364-7366 i 7367-7368.

InterpelAlacions

RGE núm. 8850/14, relativa a política general en matèria

educativa, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6592-6593 i 6594-

6595.

RGE núm. 9081/14, relativa a política general en matèria

educativa, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7036-7038 i

7039-7040.

RGE núm. 11628/14, relativa a política general en matèria

de personal docent i càrrecs públics, DS núm. 153 (18 de

desembre), pàg. 7415-7416 i 7417.

Preguntes

RGE núm. 8756/14, relativa a responsabilitats polítiques,

DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6509-6510.

RGE núm. 8757/14, relativa a diàleg amb la comunitat

educativa, DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6510-6511.

RGE núm. 8758/14, relativa a sentència sobre el TIL, DS

núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6511-6512.

RGE núm. 8864/14, relativa a instrument per aplicar el

trilingüisme, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6574-6575.

RGE núm. 8865/14, relativa a desenvolupament del

trilingüisme, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6575-6576.

RGE núm. 8867/14, relativa a efectes de la sentència al

TIL, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6573.

RGE núm. 9998/14, relativa a centenari de la mort de

l’arxiduc Lluís Salvador, DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg.

6731.

RGE núm. 10083/14, relativa a promoció del teixit cultural

de les Illes Balears, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6855.

RGE núm. 10436/14, relativa a fons bibliogràfic de

l’Editorial Moll, DS núm. 148 (18 de novembre), pàg. 6912-

6213.

RGE núm. 10442/14, relativa a pacte per l’educació, DS

núm. 148 (18 de novembre), pàg. 6913-6914.

RGE núm. 10443/14, relativa a perillositat d’anar a les

escoles, DS núm. 148 (18 de novembre), pàg. 6914-6915.

RGE núm. 10446/14, relativa a conveni amb la UIB relatiu

al programa de beques per allotjament, DS núm. 148 (18 de

novembre), pàg. 6918.

RGE núm. 10658/14, relativa a impuls i reactivació del

Museu de Mallorca, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7021.

RGE núm. 10664/14, relativa a supressió del Consell de la

Joventut de les Illes Balears, DS núm. 150 (2 de desembre),

pàg. 7024-7025.

RGE núm. 11540/14, relativa a import del projecte de

finançament del Banc Europeu d’Inversions, DS núm. 151 (9

de desembre), pàg. 7111-7112.

RGE núm. 11546/14, relativa a combatre les situacions de

risc d’exclusió, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7113-7114.

RGE núm. 11547/14, relativa a herència cultural, DS núm.

151 (9 de desembre), pàg. 7107-7108.

RGE núm. 11668/14, relativa a compatibilitat entre

retallades i creació de noves places, DS núm. 153 (18 de

desembre), pàg. 7400-7401.
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RGE núm. 11669/14, relativa a política d’adjudicació de

places de docents interins, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg.

7396-7397.

RGE núm. 11689/14, relativa a assumpció de

responsabilitats pel cas Deyá, DS núm. 153 (18 de desembre),

pàg. 7397-7398.

CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS SOCIALS,

SANDRA FERNÁNDEZ I HERRANZ

Projectes de llei

RGE núm. 2472/13, de cans d’assistència, DS núm. 113 (11

de febrer), pàg. 5254-5256.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7291-7294 i 7296-7297.

InterpelAlacions

RGE núm. 8392/12, relativa a política general en matèria de

benestar social, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5562-5564 i

5565-5566.

Preguntes

RGE núm. 918/14, relativa a conveni amb la Plataforma de

Voluntaris de les Illes Balears, DS núm. 112, pàg. 5177-5178.

RGE núm. 1194/14, relativa a aplicació de la Llei de

dependència, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5242.

RGE núm. 1204/14, relativa a copagament dels serveis de

dependència, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5243-5244.

RGE núm. 1378/14, relativa a informe de la Sindicatura de

Comptes en relació amb el Consorci sociosanitari d’Eivissa, DS

núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5280.

RGE núm. 1379/14, relativa a millores en el Servei de

mediació familiar, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5281.

RGE núm. 1649/14, relativa a finançament de les places

residencials i centres de dia de dependència, DS núm. 115 (25

de febrer), pàg. 5349.

RGE núm. 1887/14, relativa a conveni amb la Fundació

Projecte Jove, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5396.

RGE núm. 2466/14, relativa a jornades sobre violència

filioparental, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5495-5496.

RGE núm. 2469/14, relativa a Llei d’interrupció de

l’embaràs, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5496-5497.

RGE núm. 2836/14, relativa a estatuts del Consorci de

recursos sociosanitaris de les Illes Balears, DS núm. 119 (25 de

març), pàg. 5546-5547.

RGE núm. 3025/14, relativa a Congrés estatal del

voluntariat, DS núm. 121 (1 d’abril), pàg. 5647-5648.

RGE núm. 4451/14, relativa a visita de la secretària d’Estat

de Serveis Socials i Igualtat a les Illes Balears, DS núm. 125

(29 d’abril), pàg. 5853.

RGE núm. 4716/14, relativa a iniciatives per atendre les

necessitats de les persones que tenen cura dels dependents, DS

núm. 126 (6 de maig), pàg. 5900.

RGE núm. 4970/14, relativa a commemoració del Dia

internacional de la família, DS núm. 127 (13 de maig), pàg.

5972-5973.

RGE núm. 5754/14, relativa a nova regulació de la targeta

bàsica, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6065-6066.

RGE núm. 6125/14, relativa a valoració de la gestió del

Govern en matèria de política social, DS núm. 131 (10 de

juny), pàg. 6215-6216.

RGE núm. 8192/14, relativa a lluita contra la pobresa

energètica, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6345.

RGE núm. 8419/14, relativa a primers sis mesos del Servei

de mediació gratuït, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6394.

RGE núm. 8557/14, relativa a conveni en matèria de

dependència, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6452-6453.

RGE núm. 8560/14, relativa a dades de prestacions de

dependència del primer semestre del 2014, DS núm. 139 (23 de

setembre), pàg. 6460.

RGE núm. 8749/14, relativa a creació de places per a

persones amb discapacitat per part del Govern de les Illes

Balears i el Consell de Mallorca, DS núm. 140 (30 de

setembre), pàg. 6515.

RGE núm. 8751/14, relativa a millora de la qualitat de

l’atenció que ofereix el Projecte Ariadna, DS núm. 140 (30 de

setembre), pàg. 6516.

RGE núm. 8857/14, relativa a conveni de dependència entre

el Govern i el Consell Insular de Menorca, DS núm. 141 (7

d’octubre), pàg. 6581.

RGE núm. 8861/14, relativa a atenció a les persones amb

dependència, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6577-6578.

RGE núm. 9067/14, relativa a Servei de promoció de

l’autonomia personal i prevenció de la dependència, DS núm.

142 (14 d’octubre), pàg. 6629.

RGE núm. 9995/14, relativa a fons europeus per a les

víctimes de la violència de gènere, DS núm. 144 (28

d’octubre), pàg. 6741.

RGE núm. 10086/14, relativa a sistema de cita prèvia a la

Conselleria de Família i Serveis Socials, DS núm. 146 (4 de

novembre), pàg. 6805.

RGE núm. 10096/14, relativa a model d’atenció a la

dependència, DS núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6800-6801.

RGE núm. 10273/14, relativa a XVII edició del Congrés

estatal del voluntariat, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg.

6869-6870.

RGE núm. 10285/14, relativa a suport a les entitats del

tercer sector, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6857-6859.

RGE núm. 10438/14, relativa a exclusió social, DS núm.

148 (18 de novembre), pàg. 6918-6919.

RGE núm. 10445/14, relativa a servei de valoració i atenció

primerenca per a menors de sis anys, DS núm. 148 (18 de

novembre), pàg. 6923.

RGE núm. 10534/14, relativa a programa d’activitats amb

motiu del Dia internacional de l’eliminació de la violència

contra la dona, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7016-7017.

RGE núm. 10537/14, relativa a unitat d’atenció i suport a

les relacions familiars, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg.

7015-7016.

RGE núm. 10662/14, relativa a joves amb discapacitats, DS

núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7019.

RGE núm. 11535/14, relativa a Congrés de Voluntariat, DS

núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7105-7106.

RGE núm. 11680/14, relativa a targetes d’aparcament per

a persones amb greus problemes de mobilitat, DS núm. 153 (18

de desembre), pàg. 7405-7406.
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Compareixences

RGE núm. 4994/14, per tal de retre compte del compliment

de la Proposició no de llei RGE núm. 7871/12, relativa a

manteniment de la qualitat dels serveis socials i de les ràtios

dels equips multiprofessionals, DS núm. 129 (27 de maig), pàg.

6095-6096 i 6097-6098.

CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS, JOSÉ

VICENTE MARÍ I BOSÓ

Projectes de llei

RGE núm. 2640/14, del sistema de finançament definitiu

dels consells insulars, DS núm. 130 (3 de juny), pàg. 6153-

6154.

RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma

de les Illes Balears, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7422-

7423 i 7424-7425.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7229-7231 i 7233-7234.

Esmenes a la totalitat 

RGE núm. 4166/14, del Grup Parlamentari MÉS, i RGE

núm. 4572/14, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de

llei RGE núm. 2640/14, del sistema de finançament definitiu

dels consells insulars, DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5927-

5931 i 5933-5935.

RGE núm. 9123/14, del Grup Parlamentari MÉS, i RGE

núm. 9902/14, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de

llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de

l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de

les Illes Balears, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7063-

7064 i 7066-7067.

RGE núm. 10242/14 del Grup Parlamentari MÉS, i RGE

núm. 10383/14 del Grup Parlamentari Socialista, ambdues de

devolució, al Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2015, DS núm. 148 (18 de novembre), pàg.

6929-6933, 6939-6942 i 6945-6946.

InterpelAlacions

RGE núm. 817/13, relativa a política general en matèria

d’ingressos, DS núm. 149 (25 de novembre), pàg. 6979-6981

i 6982-6984.

RGE núm. 87/14, relativa a Llei de finançament dels

consells insulars, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5704-5706 i

5707-5708.

RGE núm. 88/14, relativa a nou REB, DS núm. 123 (15

d’abril), pàg. 5755-5756 i 5757.

RGE núm. 1212/14, relativa a política general tributària, DS

núm. 131 (10 de juny), pàg. 6230-6231 i 6232-6233.

RGE núm. 6735/14, relativa a política general en matèria de

finançament, DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6528-6529

i 6530-6531.

Preguntes

RGE núm. 923/14, relativa a reducció del deute amb

institucions, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5182.

RGE núm. 932/14, relativa a balances fiscals, DS núm. 112

(4 de febrer), pàg. 5189-5190.

RGE núm. 1198/14, relativa a pagaments efectuats pel

Govern de les Illes Balears durant el 2013, DS núm. 113 (11 de

febrer), pàg. 5244.

RGE núm. 1383/14, relativa a formació professional dual,

DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5292.

RGE núm. 1389/14, relativa a acords en matèria de

finançament, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5286-5287.

RGE núm. 1652/14, relativa a esforç de la ciutadania de les

Illes Balears per tal de posar ordre en els comptes públics, DS

núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5347.

RGE núm. 2463/14, relativa a dades sobre endeutament de

les Illes Balears, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5488-5489.

RGE núm. 2468/14, relativa a finançament dels consells

insulars, DS núm. 118 (18 de març), pàg. 5500-5501.

RGE núm. 2733/14, relativa a projecte de llei de

finançament de consells insulars, DS núm. 118 (18 de març),

pàg. 5494-5495.

RGE núm. 2839/14, relativa a informes Lagares, DS núm.

119 (25 de març), pàg. 5539-5540.

RGE núm. 2841/14, relativa a atenció pediàtrica a

l’Hospital comarcal d’Inca, DS núm. 119 (25 de març), pàg.

5538-5539.

RGE núm. 3026/14, relativa a consens en relació amb la

Llei de finançament dels consells insulars, DS núm. 121 (1

d’abril), pàg. 5644-5645.

RGE núm. 3027/14, relativa a mesures per corregir el

sobrecost que genera la insularitat, DS núm. 121 (1 d’abril),

pàg. 5647.

RGE núm. 3222/14, relativa a deslleialtat amb les Illes

Balears, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5687-5688.

RGE núm. 4059/14, relativa a consecució de l’objectiu de

dèficit, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5738.

RGE núm. 4456/14, relativa a reducció del dèficit

autoritzat, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5858-5859.

RGE núm. 4729/14, relativa a imposts als cotxes de segona

mà, DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5894-5895.

RGE núm. 4982/14, relativa a nou REB, DS núm. 127 (13

de maig), pàg. 5968-5969.

RGE núm. 5245/14, relativa a diners gastats pel Govern i

que no tenia durant l’exercici 2013, DS núm. 128 (20 de maig),

pàg. 6012-6013.

RGE núm. 6129/14, relativa a valoració de la gestió del

Govern en matèria d’hisenda i pressuposts, DS núm. 131 (10 de

juny), pàg. 6212-6213.

RGE núm. 6134/14, relativa a millora econòmica i

recaptació tributària, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6224-

6225.

RGE núm. 6140/14, relativa a renovació de la convocatòria

d’ajudes al finançament d’ISBA, DS núm. 131 (10 de juny),

pàg. 6209.

RGE núm. 8190/14, relativa a augment en la recaptació dels

imposts, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6343-6344.

RGE núm. 8197/14, relativa a pressuposts de l’Estat per al

2015, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6351-6352.

RGE núm. 8369/14, relativa a deute del Govern amb les

administracions públiques, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg.

6391-6392.
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RGE núm. 8416/14, relativa a publicació de balances

fiscals, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6400.

RGE núm. 8418/14, relativa a informe FEDEA, DS núm.

138 (16 de setembre), pàg. 6393.

RGE núm. 8420/14, relativa a baixada de l’interès del FLA

a l’1%, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6395.

RGE núm. 8564/14, relativa a deute públic de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, DS núm. 139 (23 de setembre),

pàg. 6469.

RGE núm. 8760/14, relativa a pressuposts generals de

l’Estat, DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6519.

RGE núm. 8856/14, relativa a obertura del portal Finances

del sector públic, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6572.

RGE núm. 8859/14, relativa a projecte de pressuposts

generals de l’Estat per a 2015, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg.

6584.

RGE núm. 8862/14, relativa a inversions estatutàries, DS

núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6579.

RGE núm. 8863/14, relativa a projecte de pressuposts

generals de l’Estat per a 2015, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg.

6582-6583.

RGE núm. 9069/14, relativa a Projecte de llei de

racionalització i simplificació legal i reglamentària, DS núm.

144 (28 d’octubre), pàg. 6727.

RGE núm. 9075/14, relativa a pressuposts generals de

l’Estat 2015 (II), DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6728.

RGE núm. 10002/14, relativa a rebaixa fiscal, DS núm. 144

(28 d’octubre), pàg. 6745-6746.

RGE núm. 10090/14, relativa a mesures fiscals per

incentivar l’activació econòmica, DS núm. 146 (4 de

novembre), pàg. 6802.

RGE núm. 10093/14, relativa a política de taxes, DS núm.

146 (4 de novembre), pàg. 6795-6796.

RGE núm. 10275/14, relativa a conveni amb el Ministeri

d’Hisenda i Administracions Públiques sobre diverses

actuacions de coordinació en matèria de contractació pública,

DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6860-6861.

RGE núm. 10276/14, relativa a baixada en la despesa del

capítol 3 d’interessos en el pressupost general de la comunitat

autònoma, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6873-6874.

RGE núm. 10452/14, relativa a pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2015, DS núm.

148 (18 de novembre), pàg. 6921.

RGE núm. 10544/14, relativa a millora de la situació a les

Illes Balears, DS núm. 149 (25 de novembre), pàg. 6971.

RGE núm. 10661/14, relativa a REB, DS núm. 150 (2 de

desembre), pàg. 7020.

RGE núm. 10666/14, relativa a millores aconseguides per

a les Illes Balears als pressuposts generals, DS núm. 150 (2 de

desembre), pàg. 7029-7030.

RGE núm. 11544/14, relativa a pagament del deute

corresponent a bestretes, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg.

7112-7113.

RGE núm. 11672/14, relativa a objectius assolits, DS núm.

153 (18 de desembre), pàg. 7401-7402.

Compareixences

RGE núm. 2479/14, sobre el procés de negociació del nou

model de finançament de les comunitats autònomes, DS núm.

119 (25 de març), pàg. 5573-5578, 5583-5584 i 5587-5588.

CONSELLER DE SALUT, MARTÍ SANSALONI I

OLIVER

Projectes de llei

RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones

consumidores i usuàries de les Illes Balears, DS núm. 132 (8 de

juliol), pàg. 6254-6255.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7313-7315 i 7318.

Decrets llei

RGE núm. 1/2014, de 14 de novembre, pel qual es modifica

l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, DS núm. 150 (2

de desembre), pàg. 7071-7073, 7079-7080 i 7082-7083.

InterpelAlacions

RGE núm. 3469/13, relativa a política general en matèria de

salut sexual i reproductiva, DS núm. 116 (4 de març), pàg.

5402-5404 i 5405-5406.

RGE núm. 2508/14, relativa a política hospitalària del

Govern de les Illes Balears, DS núm. 127 (13 de maig), pàg.

5978-5979 i 5981.

RGE núm. 4073/14, relativa a política general en matèria de

salut, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7123-7124 i 7125-

7126.

RGE núm. 10131/14, relativa a seguretat alimentària, DS

núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6812-6813 i 6814-6815.

Preguntes

RGE núm. 905/14, relativa a Institut d’Investigació

Sanitària, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5176.

RGE núm. 1190/14, relativa a unitat multidisciplinar de

reimplantació de membres, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg.

5240.

RGE núm. 1191/14, relativa a reducció del nombre de

persones en llista d’espera quirúrgica, DS núm. 113 (11 de

febrer), pàg. 5227-5228.

RGE núm. 1380/14, relativa a concert amb la sanitat

privada, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5282.

RGE núm. 1386/14, relativa a copagaments sanitaris, DS

núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5283-5284.

RGE núm. 1643/14, relativa a serveis a Son Espases, DS

núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5339.

RGE núm. 1650/14, relativa a servei de radioteràpia

oncològica a l’Hospital Can Misses, DS núm. 115 (25 de

febrer), pàg. 5350.

RGE núm. 1657/14, relativa a dret a decidir de la dona, DS

núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5353-5354.

RGE núm. 2204/14, relativa a millor finançament per a la

sanitat, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5435.

RGE núm. 2215/14, relativa a especialitats mèdiques al nou

hospital de Can Misses, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5435.

RGE núm. 2216/14, relativa a obertura del nou hospital de

Can Misses, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5433-5434.
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RGE núm. 2217/14, relativa a defensa dels consumidors,

DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5439-5440.

RGE núm. 2460/14, relativa a activitat assistencial als

hospitals d’aguts, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5536.

RGE núm. 2470/14, relativa a nova modificació del

contracte del nou hospital de Can Misses, DS núm. 119 (25 de

març), pàg. 5537.

RGE núm. 2827/14, relativa a activitat assistencial als

hospitals sociosanitaris, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5538.

RGE núm. 2841/14, relativa a atenció pediàtrica a

l’Hospital comarcal d’Inca, DS núm. 119 (25 de març), pàg.

5538-5539.

RGE núm. 3017/14, nova targeta sanitària, DS núm. 121 (1

d’abril), pàg. 5649-5650.

RGE núm. 3214/14, relativa a iniciativa de l’associació Na

Marga Somriu a l’Hospital de Son Espases, DS núm. 122 (8

d’abril), pàg. 5696.

RGE núm. 3216/14, relativa a nou centre de salut de Sant

Josep de Sa Talaia a Eivissa, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg.

5693.

RGE núm. 3221/14, relativa a presència de la Conselleria

de Salut, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5691-5692.

RGE núm. 3223/14, relativa a millores que aporta la nova

targeta sanitària, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5697-5698.

RGE núm. 3225/14, relativa a renúncia a la reforma de

l’actual edifici de Can Misses, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg.

5694.

RGE núm. 4062/14, relativa a valoració de la gestió de

l’Hospital comarcal d’Inca, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg.

5735-5736.

RGE núm. 4344/14, relativa a desplaçament d’especialistes

de traumatologia a Menorca, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg.

5781.

RGE núm. 4448/14, relativa a unitat de rehabilitació

cardíaca a Son Llàtzer, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5847.

RGE núm. 4458/14, relativa a reforma sanitària, DS núm.

125 (29 d’abril), pàg. 5856-5857.

RGE núm. 4719/14, relativa a memòria de la Fundació

Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, DS núm. 126 (6 de

maig), pàg. 5895.

RGE núm. 4971/14, relativa a evolució de l’estada mitjana

dels hospitals de les Illes Balears, DS núm. 127 (13 de maig),

pàg. 5964.

RGE núm. 5244/14, relativa a drets i garanties en salut, DS

núm. 128 (20 de maig), pàg. 6020-6021.

RGE núm. 5248/14, relativa a Servei de radioteràpia al nou

hospital d’Eivissa, DS núm. 128 (20 de maig), pàg. 6010.

RGE núm. 5255/14, relativa a cartera de serveis de

l’Hospital de Formentera, DS núm. 128 (20 de maig), pàg.

6016.

RGE núm. 5261/14, relativa a facturació de la farmàcia del

Sr. José Ramón Bauzá, DS núm. 128 (20 de maig), pàg. 6011-

6012.

RGE núm. 5757/14, relativa a enquesta de satisfacció de

l’usuari del Servei Balear de Salut, DS núm. 129 (27 de maig),

pàg. 6064-6065.

RGE núm. 6128/14, relativa a valoració de la gestió del

Govern en matèria de salut, DS núm. 131 (10 de juny), pàg.

6221-6222.

RGE núm. 6138/14, relativa a qualitat de les aigües

marines, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6213-6214.

RGE núm. 6139/14, relativa a conveni relatiu a la xarxa

d’alerta escolar, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6219.

RGE núm. 8423/14, relativa a donació d’òrgans a la nostra

comunitat autònoma, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg.

6405.

RGE núm. 8563/14, relativa a Pla d’estiu 2014, DS núm.

139 (23 de setembre), pàg. 6468.

RGE núm. 8572/14, relativa a drets i garanties en salut, DS

núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6464-6465.

RGE núm. 8750/14, relativa a ampliacions del centre de

salut d’Es Trencadors de S’Arenal, DS núm. 140 (30 de

setembre), pàg. 6522.

RGE núm. 8759/14, relativa a Llei d’avortament, DS núm.

140 (30 de setembre), pàg. 6512-6513.

RGE núm. 8855/14, relativa a conveni entre l’Ib-salut i

l’Associació espanyola contra el càncer per a ajuda psicològica,

DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6586.

RGE núm. 9070/14, relativa a control sobre la compra

electrònica, DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6636.

RGE núm. 10001/14, relativa a campanya contra la grip

2014-2015, DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6744-6745.

RGE núm. 10010/14, relativa a servei de radioteràpia a

Eivissa, DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6734.

RGE núm. 10085/14, relativa a millora de les condicions de

vida de les persones diabètiques, DS núm. 146 (4 de

novembre), pàg. 6809.

RGE núm. 10088/14, relativa a Servei d’oncologia

radioteràpica a Menorca, DS núm. 146 (4 de novembre), pàg.

6807.

RGE núm. 10094/14, relativa a carrera professional als

pressuposts 2015, DS núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6806.

RGE núm. 10258/14, relativa a retallades en sanitat pública,

DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6859-6860.

RGE núm. 10274/14, relativa a premis Hospitals Top 20,

DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6872-6873.

RGE núm. 10380/14, relativa a tancament de centres

assistencials, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6870-6871.

RGE núm. 10448/14, relativa a cirurgia de Parkinson, DS

núm. 148 (18 de novembre), pàg. 6925-6926.

RGE núm. 10531/14, relativa a concurs escolar

“Consumopolis 10", DS núm. 149 (25 de novembre), pàg.

6973.

RGE núm. 10610/14, relativa a Hospital Verge del Toro a

la Tresoreria de la Seguretat Social, DS núm. 149 (25 de

novembre), pàg. 6962-6963.

RGE núm. 10652/14, relativa a programa d’alerta escolar,

DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7030.

RGE núm. 10663/14, relativa a futur de l’antic hospital

Verge del Toro, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7022-

7023.

RGE núm. 11538/14, relativa a activitats per als malalts de

fibromiàlgia, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7118.

RGE núm. 11671/14, relativa a grau de satisfacció dels

ciutadans en atenció sanitària, DS núm. 153 (18 de desembre),

pàg. 7406-7407.

RGE núm. 11682/14, relativa a Pla d’asma, DS núm. 153

(18 de desembre), pàg. 7409.
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Proposicions no de llei

RGE núm. 8673/143, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a adequació de l’Hospital de Son Dureta, DS núm. 149

(25 de novembre), pàg. 6999-7000 i 7002.

Compareixences

RGE núm. 13585/13, per tal de retre compte del

compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 3211/11,

relativa a copagament sanitari, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg.

5212-5214 i 5215-5216.

RGE núm. 4599/14, per tal de retre compte del compliment

de la Moció RGE núm. 10332/12, relativa a política general

sanitària, DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5990-5992 i 5993.

RGE núm. 5393/14, per tal de retre compte del compliment

de la Proposició no de llei RGE núm. 4435/13, relativa a

creació i manteniment del registre de càncer poblacional de les

Illes Balears, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6145-6146 i

6147-6148.

CONSELLER DE TURISME I ESPORTS, JAIME

MARTÍNEZ I LLABRÉS

Projectes de llei

RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de

21 de juny, de ports de les Illes Balears, DS núm. 133 (8 de

juliol), pàg. 6274-6275.

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7202-7204 i 7206-7207.

Decrets llei

RGE núm. 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents

destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la

desestacionalització turística a les Illes Balears, DS núm. 153

(18 de desembre), pàg. 7448-7450.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 5522/14, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei

10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears, DS núm.

130 (3 de juny), pàg. 6188-6191 i 6193-6194.

InterpelAlacions

RGE núm. 9826/13, relativa a política general

aeroportuària, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6077-6078 i

6080-6081.

RGE núm. 11312/13, relativa a política turística, DS núm.

128 (20 de maig), pàg. 6029-6030 i 6032-6033.

Preguntes

RGE núm. 906/14, relativa a millora i remodelació

d’instalAlacions portuàries, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg.

5177.

RGE núm. 919/14, relativa a assistències a FITUR, DS

núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5178-5179.

RGE núm. 1189/14, relativa a Mesa del transport aeri i del

Comitè assessor de cogestió aeroportuària, DS núm. 113 (11 de

febrer), pàg. 5239.

RGE núm. 1192/14, relativa a valoració de l’any 2013

quant al turisme, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5240-5241.

RGE núm. 1205/14, relativa a valoració de l’hostal

Rocamar, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5236-5237.

RGE núm. 1326/14, relativa a turisme i prospeccions, DS

núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5231-5232.

RGE núm. 1335/14, relativa a Reial decret llei 1/2014, de

reforma en matèria d’infraestructures i transports, DS núm. 113

(11 de febrer), pàg. 5237-5238.

RGE núm. 1376/14, relativa a accions promocionals el mes

de gener, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5276.

RGE núm. 1377/14, relativa a informe de la Federació

hotelera de Mallorca en relació amb la Llei del turisme, DS

núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5289.

RGE núm. 1646/14, relativa a transport marítim de

passatgers i mercaderies, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg.

5354-5355.

RGE núm. 1648/14, relativa a importància de l’esport en el

Pla integral de turisme de les Illes Balears, DS núm. 115 (25 de

febrer), pàg. 5346.

RGE núm. 1655/14, relativa a revertir el greu increment de

les taxes marítimes i aèries, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg.

5341-5342.

RGE núm. 1877/14, relativa a Reial Decret 1/2014, DS

núm. 116 (4 de març), pàg. 5384-5385.

RGE núm. 1883/14, relativa a Challenge Ciclista Volta a

Mallorca, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5394.

RGE núm. 1884/14, relativa a reducció del deute de l’ATB,

DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5387.

RGE núm. 2203/14, relativa a modificació de la Llei de

ports, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5443.

RGE núm. 2206/14, relativa a fira ITB de Berlín, DS núm.

117 (11 de març), pàg. 5439.

RGE núm. 2346/14, relativa a manifestacions de la Sra.

Secretària d’Estat de Turisme, DS núm. 117 (11 de març), pàg.

5437-5438.

RGE núm. 2828/14, relativa a fira internacional de turisme

MITT Moscou, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5550-5551.

RGE núm. 2829/14, relativa a accions promocionals de

turisme durant el mes de febrer, DS núm. 119 (25 de març),

pàg. 5545.

RGE núm. 2840/14, relativa a instalAlació portuària de Sant

Antoni de Portmany, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5548.

RGE núm. 2844/14, relativa a evitar les prospeccions

petrolíferes al Golf de València, DS núm. 119 (25 de març),

pàg. 5541-5542.

RGE núm. 2908/14, relativa a aplicació de la disposició

addicional quarta de la Llei 8/2012, DS núm. 119 (25 de març),

pàg. 5543-5544.

RGE núm. 3034/14, relativa a inversions hoteleres i

economia productiva, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5684-

5685.

RGE núm. 3212/14, relativa a decret relatiu als principis

generals en matèria de busseig, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg.

5699.

RGE núm. 3213/14, relativa a jornades de medicina de

l’esport, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5685-5686.

RGE núm. 3224/14, relativa a ampliació dels ports, DS

núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5688-5689.

RGE núm. 4054/14, relativa a Conferencia sectorial de

turisme, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5744-5745.

RGE núm. 4055/14, relativa a implantació del SICTED, DS

núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5736.
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RGE núm. 4338/14, relativa a convenis de colAlaboració

sota la modalitat del cobranding, DS núm. 124 (22 d’abril),

pàg. 5790.

RGE núm. 4339/14, relativa a activitats de promoció de la

nàutica, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5794-5795.

RGE núm. 4447/14, relativa a compliment dels plans

biennals dels comitès de desenvolupament de rutes dels

diferents aeroports de la comunitat autònoma, DS núm. 125 (29

d’abril), pàg. 5857-5858.

RGE núm. 4453/14, relativa a convocatòries públiques de

subvencions en espècie en matèria turística, DS núm. 125 (29

d’abril), pàg. 5847-5848.

RGE núm. 4459/14, relativa a arribada de turistes, DS núm.

125 (29 d’abril), pàg. 5848-5849.

RGE núm. 4719/14, relativa a convocatòria d’ajudes del

Consorci de la borsa de places, DS núm. 126 (6 de maig), pàg.

5896.

RGE núm. 4722/14, relativa a conveni relatiu a “Balears,

turisme cardioprotegit”, DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5901.

RGE núm. 4731/14, relativa a obres del Palau de

Congressos, DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5891-5892.

RGE núm. 4885/14, relativa a sentència del Tribunal

Superior de Justícia, DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5896-

5897.

RGE núm. 4968/14, relativa a premi de millors illes de

Condé Nast Traveler, DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5971-

5972.

RGE núm. 4978/14, relativa a oferta turística dels party

boats, DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5962-5963.

RGE núm. 5254/14, relativa a prova Thomas Cook Iron

Man, DS núm. 128 (20 de maig), pàg. 6017-6018.

RGE núm. 5741/14, relativa a habitatges de lloguer turístic,

DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6055-6056.

RGE núm. 5742/14, relativa a situació del transport aeri a

les Illes Balears, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6058-6059.

RGE núm. 5743/14, relativa a externalització de serveis a

l’hostaleria, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6068-6069.

RGE núm. 5750/14, relativa a targeta per a l’avarada

d’embarcacions en rampa, DS núm. 129 (27 de maig), pàg.

6070-6071.

RGE núm. 5752/14, relativa a Pla d’acció 2014 en relació

amb els mercats i productes, DS núm. 129 (27 de maig), pàg.

6067.

RGE núm. 6022/14, relativa a projecte europeu

CERTRESS, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6122.

RGE núm. 6123/14, relativa a ponència tècnica de traspàs

de competències en matèria turística, DS núm. 131 (10 de

juny), pàg. 6211-6212.

RGE núm. 6134/14, relativa a comitès de desenvolupament

de rutes dels aeroports de la nostra comunitat autònoma, DS

núm. 131 (10 de juny), pàg. 6223-6224.

RGE núm. 6143/14, relativa a projecte sobre Aparador

turístic intelAligent, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6214-6215.

RGE núm. 8186/14, relativa a reordenació de les

instalAlacions portuàries, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg.

6340.

RGE núm. 8195/14, relativa a esdeveniments d’aquest estiu

a Magaluf, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6347-6348.

RGE núm. 8415/14, relativa a subvencions en espècie per

a esdeveniments i producte turístic per a l’any 2015, DS núm.

138 (16 de setembre), pàg. 6392-6393.

RGE núm. 8417/14, relativa a optimització de recursos a

l’ens Ports de les Illes Balears, DS núm. 138 (16 de setembre),

pàg. 6402.

RGE núm. 8561/14, relativa a Pla de reconversió integral

de la Platja de Palma, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg.

6461.

RGE núm. 8568/14, relativa a gestió del port d’Eivissa, DS

núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6453-6454.

RGE núm. 8746/14, relativa a instruments de gestió

portuària impulsats recentment per Ports de les Illes Balears,

DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6520.

RGE núm. 8747/14, relativa a Fòrum de turisme i art

contemporani, DS núm. 140 (30 de setembre), pàg. 6507.

RGE núm. 8852/14, relativa a commemoració del Dia

mundial del turisme, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6576-

6577.

RGE núm. 8853/14, relativa a actuacions en relació amb les

confraries de pescadors de les Illes Balears, DS núm. 141 (7

d’octubre), pàg. 6585.

RGE núm. 9063/14, relativa a situació dels party boats, DS

núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6635.

RGE núm. 9064/14, relativa a actuacions en matèria de

formació i investigació dutes a terme per l’Agència de Turisme

en relació amb els eixos del PITIB, DS núm. 142 (14

d’octubre), pàg. 6632-6633.

RGE núm. 9076/14, relativa a Llei de turisme, DS núm. 142

(14 d’octubre), pàg. 6631-6632.

RGE núm. 9077/14, relativa a pressuposts generals de

l’Estat 2015 (I), DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6624-6625.

RGE núm. 9996/14, relativa a Comitè de coordinació

aeroportuària de les Illes Balears, DS núm. 144 (28 d’octubre),

pàg. 6744.

RGE núm. 10000/14, relativa a inversions amb el fons del

consorci de la borsa de places, DS núm. 144 (28 d’octubre),

pàg. 6742.

RGE núm. 10009/14, relativa a traspàs de promoció

turística, DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6738-6740.

RGE núm. 10081/14, relativa a traspàs de la promoció

turística just i suficient, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg.

6856-6857.

RGE núm. 10269/14, relativa a la fira World Travel

Market, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6864.

RGE núm. 10271/14, relativa a inversions previstes en els

ports autonòmics, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6872.

RGE núm. 10278/14, relativa a Palau de Congressos, DS

núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6865-6866.

RGE núm. 10279/14, relativa a promoció turística d’Eivissa

a la World Travel Market, DS núm. 147 (11 de novembre),

pàg. 6862-6863.

RGE núm. 10280/14, relativa a ajornament de la

privatització d’AENA, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg.

6861-6862.

RGE núm. 10281/14, relativa a prospeccions a les Illes

Balears, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6866-6867.

RGE núm. 10529/14, relativa a millora de la situació a les

Illes Balears, DS núm. 149 (25 de novembre), pàg. 6972.

RGE núm. 10535/14, relativa a Pla d’acció de promoció

turística del 2014, DS núm. 149 (25 de novembre), pàg. 6959.

RGE núm. 10653/14, relativa a connectivitat aèria a la

nostra comunitat autònoma en aquesta temporada baixa, DS

núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7031.
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RGE núm. 11532/14, relativa a temporada turística a

Menorca, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7104.

RGE núm. 11533/14, relativa a temporada turística a

Mallorca, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7104-7105.

RGE núm. 11534/14, relativa a temporada turística a

Eivissa i Formentera, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7103.

RGE núm. 11548/14, relativa a pujades de tarifes dels vols

amb la península, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7109.

RGE núm. 11678/14, relativa a reunió de la Mesa del

transport aeri i del Comitè assessor de cogestió aeroportuària,

DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7408-7409.

RGE núm. 11679/14, relativa a Pla d’acció de promoció

turística per a 2015, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7403.

PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS,

JOSÉ RAMÓN BAUZÁ I DÍAZ

Debat de política general

DS núm. 143 (21 d’octubre), pàg. 6666-6682, 6700-6710

i 6718-6723.

Preguntes

RGE núm. 933/14, relativa a garantir el dret a decidir de les

dones, DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5192-5193.

RGE núm. 1111/14, relativa a prospeccions petrolieres, DS

núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5191-5192.

RGE núm. 1199/14, relativa a tancament de Coca-Cola, DS

núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5245-5246.

RGE núm. 1207/14, relativa a conflicte educatiu, DS núm.

113 (11 de febrer), pàg. 5246-5247.

RGE núm. 1391/14, relativa a reforma laboral (II), DS núm.

114 (18 de febrer), pàg. 5293-5294.

RGE núm. 1393/14, relativa a pujada de sou al gabinet del

president, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5292-5293.

RGE núm. 1642/14, relativa a targeta de descomptes per a

militants de partits polítics, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg.

5356.

RGE núm. 1659/14, relativa a compromís contra les

prospeccions petrolíferes, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg.

5357-5358.

RGE núm. 1878/14, relativa a problema de l’educació

pública, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5444-5445.

RGE núm. 2154/14, relativa a reforma de l’Estatut

d’Autonomia, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5446.

RGE núm. 2213/14, relativa a tracte als autònoms, DS núm.

117 (11 de març), pàg. 5447-5448.

RGE núm. 2220/14, relativa a rebuig a l’avantprojecte de

llei d’avortament, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5448-5449.

RGE núm. 2475/14, relativa a REB, DS núm. 119 (25 de

març), pàg. 5555-5556.

RGE núm. 2838/14, relativa a polítiques per a una educació

de qualitat, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5558-5559.

RGE núm. 2845/14, relativa a finançament per a les Illes

Balears, DS núm. 119 (25 de març), pàg. 5559-5561.

RGE núm. 2907/14, relativa a situació de l’educació, DS

núm. 119 (25 de març), pàg. 5557.

RGE núm. 3020/14, relativa a acords d’Estat, DS núm. 121

(1 d’abril), pàg. 5654-5655.

RGE núm. 3155/14, relativa a informe de pobresa, DS núm.

121 (1 d’abril), pàg. 5653-5654.

RGE núm. 3210/14, relativa a dades econòmiques, DS núm.

122 (8 d’abril), pàg. 5700-5701.

RGE núm. 3226/14, relativa a gestió del Govern a menys

d’un any de les eleccions, DS núm. 122 (8 d’abril), pàg. 5701-

5702.

RGE núm. 4048/14, relativa a valoració de la gestió

sanitària a les Illes Balears, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg.

5751-5752.

RGE núm. 4067/14, relativa a acord amb el sector educatiu,

DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5752-5753.

RGE núm. 4336/14, relativa a inici del proper curs escolar,

DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5796-5797.

RGE núm. 4355/14, relativa a mesures per fer front a la

pobresa infantil, DS núm. 124 (22 d’abril), pàg. 5797-5798.

RGE núm. 4445/14, relativa a Pacte balear per a la infància,

DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5859-5860.

RGE núm. 4463/14, relativa a millors condicions laborals,

DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5860-5861.

RGE núm. 4726/14, relativa a EPA, DS núm. 126 (6 de

maig), pàg. 5907-5908.

RGE núm. 4733/14, relativa a previsió de creixement

econòmic per a les Illes Balears, DS núm. 126 (6 de maig), pàg.

5908-5909.

RGE núm. 4984/14, relativa a compromisos en matèria

d’atenció sanitària, DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5975-

5976.

RGE núm. 5108/14, relativa a targeta blava, DS núm. 127

(13 de maig), pàg. 5974-5975.

RGE núm. 5249/14, relativa a acord entre la patronal i els

treballadors d’hostaleria, DS núm. 128 (20 de maig), pàg.

6026.

RGE núm. 5260/14, relativa a Sa Ràpita, DS núm. 128 (20

de maig), pàg. 6025.

RGE núm. 5746/14, relativa a recuperació econòmica (II),

DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6073-6074.

RGE núm. 5760/14, relativa a reunió amb la comunitat

educativa, DS núm. 129 (27 de maig), pàg. 6072-6073.

RGE núm. 6058/14, relativa a prospeccions petrolíferes, DS

núm. 130 (3 de març), pàg. 6127-6128.

RGE núm. 6060/14, relativa a prospeccions petrolíferes a

les Illes Balears, DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6128-6130.

RGE núm. 6130/14, relativa a valoració de la gestió del

Govern, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6227-6228.

RGE núm. 6131/14, relativa a dret a decidir el cap d’Estat,

DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6225-6226.

RGE núm. 8200/14, relativa a prioritats, DS núm. 137 (9 de

setembre), pàg. 6357-6358.

RGE núm. 8204/14, relativa a comissió d’investigació de

Son Espases, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6356.

RGE núm. 8426/14, relativa a inici del curs escolar, DS

núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6408-6409.

RGE núm. 8432/14, relativa a front comú contra les

prospeccions petrolíferes, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg.

6410.

RGE núm. 8573/14, relativa a inversions de l’Estat per al

2015, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6472-6473.

RGE núm. 8576/14, relativa a pressuposts generals de

l’Estat 2015, DS núm. 139 (23 de setembre), pàg. 6470-6472.

RGE núm. 8761/14, relativa a anulAlació del TIL, DS núm.

140 (30 de setembre), pàg. 6525-6526.

RGE núm. 8763/14, relativa a sentències del TIL, DS núm.

140 (30 de setembre), pàg. 6523-6524.
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RGE núm. 8866/14, relativa a política trilingüe, DS núm.

141 (7 d’octubre), pàg. 6588-6590.

RGE núm. 8868/14, relativa a pressuposts generals de

l’Estat 2015, DS núm. 141 (7 d’octubre), pàg. 6587-6588.

RGE núm. 9073/14, relativa a hotel Delta, DS núm. 142 (14

d’octubre), pàg. 6637-6638.

RGE núm. 9079/14, relativa a pressuposts generals de

l’Estat 2015 (III), DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6638-

6639.

RGE núm. 10011/14, relativa a rebutjar els pressuposts

generals de l’Estat per a 2015, DS núm. 144 (28 d’octubre),

pàg. 6747-6748.

RGE núm. 10013/14, relativa a fundació Impulsa Balears,

DS núm. 144 (28 d’octubre), pàg. 6746-6747.

RGE núm. 10097/14, relativa a recuperar serveis als

ciutadans, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6875-6876.

RGE núm. 10099/14, relativa a pressuposts del 2015 i Pla

d’equilibri financer, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg.

6874-6875.

RGE núm. 10283/14, relativa a atenció sanitària, DS núm.

147 (11 de novembre), pàg. 6878-6879.

RGE núm. 10357/14, relativa a restriccions de personal als

centres de salut, DS núm. 147 (11 de novembre), pàg. 6876-

6877.

RGE núm. 10437/14, relativa a acusació contra Cristina de

Borbó, DS núm. 148 (18 de novembre), pàg. 6927-6928.

RGE núm. 10441/14, relativa a precarietat laboral, DS núm.

148 (18 de novembre), pàg. 6928-6929.

RGE núm. 10541/14, relativa a millora del finançament fins

a finals de legislatura, DS núm. 149 (25 de novembre), pàg.

6976-6977.

RGE núm. 10545/14, relativa a resultat de les reunions

oficials a Madrid, DS núm. 149 (25 de novembre), pàg. 6974-

6975.

RGE núm. 10667/14, relativa a suport a les esmenes als

pressuposts generals, DS núm. 150 (2 de desembre), pàg. 7034.

RGE núm. 11364/14, relativa a situació dels treballadors i

les treballadores de les Illes Balears, DS núm. 150 (2 de

desembre), pàg. 7033.

RGE núm. 11542/14, relativa a problemes als centres

educatius, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7119-7120.

RGE núm. 11549/14, relativa a qualitat de vida dels

ciutadans de les Illes Balears, DS núm. 151 (9 de desembre),

pàg. 7120-7121.

RGE núm. 11673/14, relativa a herència de govern, DS

núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7412-7413.

RGE núm. 11688/14, relativa a nova crisi a la Conselleria

d’Educació, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7411-7412.

Compareixences

RGE núm. 2888/14, sobre el dèficit de la comunitat

autònoma, DS núm. 120 (26 de març), pàg. 5610-5613, 5620-

5626 i 5632-5633.

VICEPRESIDENT I CONSELLER DE PRESIDÈNCIA,

ANTONIO GÓMEZ I PÉREZ

Projectes de llei

RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, DS

núm. 152 (16-17 de desembre), pàg. 7181-7183 i 7185-7186.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 10403/14, del Grup Parlamentari MÉS, i RGE

núm. 10417/14, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte

de llei RGE núm. 9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de

26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, DS núm. 153 (18 de desembre), pàg. 7434-7436 i

7439-7440.

InterpelAlacions

RGE núm. 512/14, relativa a política general en relació amb

la Llei sobre l’ús de símbols institucionals de les Illes Balears,

DS núm. 112 (4 de febrer), pàg. 5195-5196 i 5198.

RGE núm. 4567/14, relativa a política general del Govern

per garantir el compliment de la funció de servei públic de la

radiotelevisió autonòmica, DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg.

6642-6643 i 6645.

Preguntes

RGE núm. 1202/14, relativa a aturar les prospeccions

petrolíferes, DS núm. 113 (11 de febrer), pàg. 5234-5235.

RGE núm. 1366/14, relativa a esborrany de decret sobre

l’ús dels símbols, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5275-5276.

RGE núm. 1387/14, relativa a sentència del Tribunal

Superior de Justícia, DS núm. 114 (18 de febrer), pàg. 5284-

5286.

RGE núm. 1653/14, relativa a reintegrament dels fons

estatutaris, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5355.

RGE núm. 1656/14, relativa a descomptes a militants de

partits polítics, DS núm. 115 (25 de febrer), pàg. 5342-5343.

RGE núm. 1879/14, relativa a reconeixement a les dones,

DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5385-5386.

RGE núm. 1890/14, relativa a aplicació de la Llei d’ús dels

símbols institucionals de les Illes Balears, DS núm. 116 (4 de

març), pàg. 5388-5389.

RGE núm. 1894/14, relativa a donacions a un partit polític,

DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5390-5391.

RGE núm. 2153/14, relativa a mantenir uns augments de

sou, DS núm. 116 (4 de març), pàg. 5392.

RGE núm. 2197/14, relativa a futur del Consell de

Mallorca, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5428-5429.

RGE núm. 2209/14, relativa a actes celebrats amb motiu del

Dia de les Illes Balears, DS núm. 117 (11 de març), pàg. 5428.

RGE núm. 2219/14, relativa a paper institucional del

Consell Insular de Mallorca, DS núm. 117 (11 de març), pàg.

5429-5431.

RGE núm. 2459/14, relativa a dimensió insular a l’informe

sobre estratègia de cohesió a la Mediterrània, DS núm. 118 (18

de març), pàg. 5492-5493.

RGE núm. 3150/14, relativa a resolució judicial sobre els

ingressos públics i privats del Sr. President, DS núm. 121 (1

d’abril), pàg. 5645-5646.
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RGE núm. 4070/14, relativa a transports de residus entre

Formentera i Eivissa, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5742-5743.

RGE núm. 4240/14, relativa a canvi a l’ús de la llengua

pròpia a RTVIB, DS núm. 123 (15 d’abril), pàg. 5740-5741.

RGE núm. 4460/14, relativa a ciutadans a la televisió

autonòmica, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5849-5850.

RGE núm. 4461/14, relativa a símbols d’interès local per

part dels ajuntaments, DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5844-

5845.

RGE núm. 4462/14, relativa a decret de la Llei de símbols,

DS núm. 125 (29 d’abril), pàg. 5845-5846.

RGE núm. 4605/14, relativa a per quin motiu el Govern ha

decidit paralitzar la tramitació del decret de desenvolupament

i implementació de la Llei de símbols, DS núm. 125 (29

d’abril), pàg. 5843-5844.

RGE núm. 4720/14, relativa a incorporació dels serveis

d’extinció d’incendis i salvament marítim de Menorca a la

Xarxa Tetraib del Govern de les Illes Balears, DS núm. 126 (6

de maig), pàg. 5903.

RGE núm. 4732/14, relativa a utilització de l’Advocacia de

la comunitat, DS núm. 126 (6 de maig), pàg. 5899.

RGE núm. 4977/14, relativa a proposta de reducció del

nombre de diputats, DS núm. 127 (13 de maig), pàg. 5973.

RGE núm. 5247/14, relativa a beneficis de la targeta blava,

DS núm. 128 (20 de maig), pàg. 6015.

RGE núm. 5256/14, relativa a actuacions en el marc de

l’Euroregió Pirineus-Mediterrani, DS núm. 128 (20 de maig),

pàg. 6019-6020.

RGE núm. 5259/14, relativa a reducció de diputats en el

Parlament de les Illes Balears, DS núm. 128 (20 de maig), pàg.

6024.

RGE núm. 6027/14, relativa a Conferència de presidents,

DS núm. 130 (3 de març), pàg. 6121.

RGE núm. 6126/14, relativa a valoració de la gestió del

Govern en matèria d’incompatibilitats, DS núm. 131 (10 de

juny), pàg. 6218.

RGE núm. 6132/14, relativa a reunió amb el president de

les Illes Canàries, DS núm. 131 (10 de juny), pàg. 6207-6209.

RGE núm. 8198/14, relativa a nou cas de corrupció amb

Son Espases, DS núm. 137 (9 de setembre), pàg. 6352-6353.

RGE núm. 8425/14, relativa a acomiadaments al sector

públic instrumental, DS núm. 138 (16 de setembre), pàg. 6395-

6396.

RGE núm. 8429/14, relativa a procediment d’adjudicació

de l’Hospital universitari de Son Espases, DS núm. 138 (16 de

setembre), pàg. 6398-6399.

RGE núm. 9072/14, relativa a acomiadaments al sector

públic instrumental, DS núm. 142 (14 d’octubre), pàg. 6630-

6631.

RGE núm. 10095/14, relativa a designació d’alts càrrecs,

DS núm. 146 (4 de novembre), pàg. 6799-6800.

RGE núm. 10227/14, relativa a nomenament del nou

director general d’IB3, DS núm. 146 (4 de novembre), pàg.

6796-6797.

RGE núm. 10539/14, relativa a gestions fetes per cercar un

nou director general de l’EPRTVIB, DS núm. 149 (25 de

novembre), pàg. 6965-6966.

RGE núm. 10655/14, relativa a convenis en matèria

d’immigració amb els ajuntaments, DS núm. 150 (2 de

desembre), pàg. 7023.

RGE núm. 11541/14, relativa a conferència de presidents

dels consells insulars, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg.

7118-7119.

RGE núm. 11543/14, relativa a garantir la recepció de

canals en català, DS núm. 151 (9 de desembre), pàg. 7106-

7107.
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