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INICIATIVES

PROJECTES 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. 159 (10 de març), pàg. 7763-7769.

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. 161 (24 de març), pàg. 7894-7911.

RGE núm. 10614/14, pel qual es modifica l’ordenació

farmacèutica de les Illes Balears.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7535-7545.

RGE núm. 11899/14, pel qual es regula el consum cultural

i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament

tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7769-7778.

RGE núm. 682/15, pel qual es regula el mecenatge esportiu

i s’estableixen mesures tributàries.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7911-7919.

PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 210/13, de proposta de modificació de l’article

21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7778-7781; i DS núm. 161 (24

de març), pàg. 7932-7936.

RGE núm. 8827/14, d’iniciativa legislativa popular, per la

qual s’aproven mesures d’emergència en matèria

d’ordenació del territori.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7664-7676.

RGE núm. 10595/14, de règim sancionador en matèria

d’activitats marítimes, nàutiques i suaquàtiques (esportives

i recreatives) a les Illes Balears.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7650-7659.

RGE núm. 1410/15, de drets i garanties de la persona en el

procés de morir.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7659-7664; i DS núm. 159

(10 de març), pàg. 7781-7788.

RGE núm. 2200/15, per la qual s’estableix el marc

regulador dels processos d’autonomia personal de menors

que han estat sotmesos a una mesura de protecció o

reforma.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7788-7792; i DS núm. 161 (24

de març), pàg. 7919-7924.

RGE núm. 2547/15, de modificació de la Llei 14/2013, de 27

de setembre, de suport als emprenedors i la seva

internacionalització.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7843-7847; i DS núm. 161 (24

de març), pàg. 7924-7932.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 156/15, amb text alternatiu, a la Proposició de

llei RGE núm. 3837/14, de transparència, bona

administració i del bon govern.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7555-7567.

RGE núm. 634/15, de devolució, al Projecte de llei RGE

núm. 11899/14, pel qual es regula el consum cultural i el

mecenatge cultural, científic i de desenvolupament

tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7545-7555.

INTERPELALACIONS

RGE núm. 2545/14, relativa a polítiques en matèria de

lluita contra la corrupció.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7591-7596.

RGE núm. 7044/14, relativa a política del Govern en relació

amb la imatge i el model turístic.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7481-7487.

RGE núm. 610/15, relativa a política general en matèria

d’hisenda i pressuposts.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7702-7707.

RGE núm. 632/15, relativa a política general en matèria de

prestacions socials.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7883-7888.

RGE núm. 634/15, relativa a política general del Govern en

regeneració democràtica.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7818-7824.

RGE núm. 625/15, relativa a taxa de protecció per l’atur a

les Illes Balears.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7753-7757.

RGE núm. 824/15, relativa a política general en relació amb

els Fons Europeus d’Inversions Estratègiques per Europa.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7529-7535.

RGE núm. 1696/15, relativa a política general en matèria

d’atenció sanitària a les Illes Balears.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7638-7643.
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MOCIONS

RGE núm. 11615/14, relativa a política general en matèria

educativa.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7487-7494.

RGE núm. 11708/14, relativa a política general en matèria

de salut.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7494-7500.

RGE núm. 11896/14, relativa a política general en matèria

de personal docent i càrrecs públics.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7500-7506.

RGE núm. 1288/15, relativa a un millor turisme.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7597-7603.

RGE núm. 1798/15, relativa a política general en relació

amb els Fons Europeus d’Inversions Estratègiques per a

Europa.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7643-7650.

RGE núm. 2123/15, relativa a lluita contra la corrupció.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7707-7715.

RGE núm. 2496/15, relativa a política general en matèria

d’atenció sanitària a les Illes Balears.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7757-7763.

RGE núm. 2848/15, relativa a política general en matèria

d’hisenda i pressuposts.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7824-7830.

RGE núm. 2989/15, relativa a taxa de protecció per l’atur

a les Illes Balears.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7888-7894.

PREGUNTES

RGE núm. 741/15, relativa a reunió del Comitè de

desenvolupament de rutes de l'aeroport de Palma de

Mallorca.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7463.

RGE núm. 742/15, relativa a conveni amb SFM en matèria

de prestacions en benefici de la comunitat per a menors.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7464.

RGE núm. 743/15, relativa a valoració del treball dels

policies tutors de Menorca i Eivissa.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7464-7465.

RGE núm. 744/15, relativa a campanya de cribratge de

càncer de còlon i recte a les Balears.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7465-7466.

RGE núm. 745/15, relativa a desplegament reglamentari de

la Llei agrària.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7466.

RGE núm. 746/15, relativa a taller formatiu "El canvi en

les administracions públiques".

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7467.

RGE núm. 747/15, relativa a participació de les Illes

Balears a FITUR.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7467-7468.

RGE núm. 748/15, relativa a Pla estratègic de subvencions

2015.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7470.

RGE núm. 749/15, relativa a dades sobre la creació

d'empreses en el 2014.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7470-7471.

RGE núm. 750/15, relativa a dades sobre ocupació.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7477-7478.

RGE núm. 751/15, relativa a obres ilAlegals al nou Casino

de Palma.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7471-7472.

RGE núm. 752/15, relativa a presència de les Illes Balears

a FITUR.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7468-7470.

RGE núm. 753/15, relativa a inversions públiques per

millorar la competitivitat de la nostra economia.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7472-7474.

RGE núm. 754/15, relativa a privatització d'AENA (I).

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7474-7475.

RGE núm. 757/15, relativa a declaracions a la Comissió

d'investigació de Son Espases.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7478-7479.

RGE núm. 758/15, relativa a privatització d'AENA.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7475-7476.

RGE núm. 773/15, relativa a Pla Juncker.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7480-7481.

RGE núm. 774/15, relativa a medicaments per al

tractament de l'hepatitis C.

DS núm. 154 (3 de febrer), pàg. 7476-7477.

RGE núm. 1005/15, relativa a declaració de zones

turístiques madures.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7517.

RGE núm. 1006/15, relativa a reunió de la Mesa de

transport marítim.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7518.

RGE núm. 1007/15, relativa a facturació del comerç

minorista.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7518-7519.
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RGE núm. 1008/15, relativa a activitat assistencial de l'Ib-

salut.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7519-7520.

RGE núm. 1009/15, relativa a reunió de la Comissió de

coordinació de policies locals de les Illes Balears.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7520-7521.

RGE núm. 1010/15, relativa a punt de trobada familiar.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7521.

RGE núm. 1011/15, relativa a contractes de menys de deu

hores setmanals.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7522.

RGE núm. 1012/15, relativa a augment dels recursos dels

agricultors i ramaders de les Illes Balears.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7523.

RGE núm. 1013/15, relativa a participació dels centres

educatius a la Plataforma del punt neutre.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7511.

RGE núm. 1014/15, relativa a període mitjà de pagament.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7526.

RGE núm. 1015/15, relativa a reforma universitària.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7511-7513.

RGE núm. 1016/15, relativa a famílies en situació de

pobresa energètica.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7513-7514.

RGE núm. 1017/15, relativa a incompliment de l'objectiu de

dèficit fixat per a l'any 2014.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7523-7524.

RGE núm. 1019/15, relativa a augment de la transparència.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7525-7526.

RGE núm. 1020/15, relativa a legislatura de la

transparència.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7528-7529.

RGE núm. 1021/15, relativa a defensa dels interessos de les

Illes Balears.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7527-7528.

RGE núm. 1022/15, relativa a viatge a Cuba i Santo

Domingo.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7515-7517.

RGE núm. 1411/15, relativa a gestió de la sanitat pública.

DS núm. 155 (10 de febrer), pàg. 7514-7515.

RGE núm. 1633/15, relativa a traspàs de la competència de

promoció turística.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7571-7572.

RGE núm. 1634/15, relativa a increment dels visitants als

espais naturals.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7572-7573.

RGE núm. 1635/15, relativa a Pla integral de turisme 2015-

2025.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7573-7574.

RGE núm. 1636/15, relativa a inversió en matèria portuària

prevista a l'ens Ports de les Illes Balears.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7582-7583.

RGE núm. 1637/15, relativa a augment de la facturació a

tercers per part del Servei de Salut.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7583.

RGE núm. 1638/15, relativa a conveni signat amb l'Institut

Mallorquí d'Afers Socials.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7578.

RGE núm. 1639/15, relativa a adhesió al compartiment de

facilitat financera del Fons de finançament a comunitats

autònomes.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7583-7584.

RGE núm. 1640/15, relativa a factoria d'innovació a

Menorca.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7584-7585.

RGE núm. 1641/15, relativa a jornada amb motiu del Dia

europeu del telèfon únic d'emergències 112.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7585-7586.

RGE núm. 1642/15, relativa a nou premi Start Up BIT.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7578-7579.

RGE núm. 1643/15, relativa a reestructuració del sector

públic.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7587-7588.

RGE núm. 1644/15, relativa a evolució de l'ocupació

juvenil.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7574-7575.

RGE núm. 1647/15, relativa a informació d'IB3.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7575-7576.

RGE núm. 1648/15, relativa a transparència respecte del

finançament.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7579-7580.

RGE núm. 1651/15, relativa a projectes publicoprivats al

Pla Junckers.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7580-7582

RGE núm. 1652/15, relativa a sobrecostos de les factures de

Son Espases.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7576-7578.

RGE núm. 1653/15, relativa a endeutament del Govern de

les Illes Balears.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7588-7589.

RGE núm. 1808/15, relativa a irregularitats al Partit

Popular.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7589-7591.
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RGE núm. 1809/15, relativa a compliment del codi ètic del

PP.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7586-7587.

RGE núm. 2056/15, relativa a reunió dels comitès de

desenvolupament de rutes d'aeroports ubicats a les Illes

Balears.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7630-7631.

RGE núm. 2057/15, relativa a places per al colAlectiu de

persones dependents a Menorca.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7631-7632.

RGE núm. 2058/15, relativa a nova tècnica per a persones

que han patit un ictus.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7632.

RGE núm. 2059/15, relativa a adhesió al fons social.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7633.

RGE núm. 2060/15, relativa a subvencions per a

esdeveniments que contribueixin a la promoció turística.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7626-7627.

RGE núm. 2061/15, relativa a subvencions per al foment

del producte turístic.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7619-7621.

RGE núm. 2062/15, relativa a Diada de protecció civil de

Menorca.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7633-7634.

RGE núm. 2063/15, relativa a increment de la facturació

del sector serveis.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7627-7628.

RGE núm. 2064/15, relativa a ajudes per potenciar el món

de la cultura a les Illes Balears.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7628-7629.

RGE núm. 2065/15, relativa a Pla d'equipaments

comercials.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7634-7635.

RGE núm. 2070/15, relativa a cessió de locals a

determinades associacions.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7621-7622.

RGE núm. 2071/15, relativa a educació a les Illes els

darrers quatre anys.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7622-7623.

RGE núm. 2072/15, relativa a sanitat a les Illes els darrers

quatre anys.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7629-7630.

RGE núm. 2073/15, relativa a condicions laborals a les Illes

els darrers quatre anys.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7623-7624.

RGE núm. 2074/15, relativa a la precarietat aguditza la

desigualtat.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7624-7625.

RGE núm. 2075/15, relativa a millor futur per als

ciutadans.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7636-7638.

RGE núm. 2076/15, relativa a servei d'oncologia

radioteràpica d'Eivissa.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7625-7626.

RGE núm. 2077/15, relativa a corrupció a les Illes Balears.

DS núm. 157 (24 de febrer), pàg. 7635-7636.

RGE núm. 2277/15, relativa a evolució dels contractes

indefinits.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7687-7688.

RGE núm. 2278/15, relativa a dades sobre ocupació.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7698-7699.

RGE núm. 2279/15, relativa a lluita contra l'intrusisme en

el transport terrestre.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7694-7695.

RGE núm. 2281/15, relativa a premi rebut per l'EBAP en

relació amb el material didàctic per al llenguatge igualitari.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7735.

RGE núm. 2282/15, relativa a places per a persones

dependents a Mallorca.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7685.

RGE núm. 2283/15, relativa a Pla d'habitatge per a 2015.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7696-7698.

RGE núm. 2284/15, relativa a Diada de les Illes Balears.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7698.

RGE núm. 2285/15, relativa a projecte "Sabor

mediterrani" presentat al Fòrum Turisme i Salut.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7683.

RGE núm. 2286/15, relativa a Escola d'Estiu.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7735-7736.

RGE núm. 2287/15, relativa a augment de l'escletxa salarial

entre homes i dones.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7688-7690.

RGE núm. 2288/15, relativa a desigualtat social a les Illes

Balears.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7693-7694.

RGE núm. 2289/15, relativa a suport a les famílies amb

privacions salarials.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7690-7691.

RGE núm. 2290/15, relativa a protecció dels treballadors en

atur.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7691-7692.
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RGE núm. 2291/15, relativa a Autoritat Portuària de

Balears.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7684-7684-7685.

RGE núm. 2292/15, relativa a explotació laboral.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7701-7702.

RGE núm. 2294/15, relativa a frau laboral.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7686-7687.

RGE núm. 2295/15, relativa a finançament ilAlegal del PP.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7700-7701.

RGE núm. 2546/15, relativa a adjudicació del Servei de

radioteràpia a Eivissa, Formentera i Menorca.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7695-7696.

RGE núm. 2656/15, relativa a promoció de l'activitat

nàutica.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7746-7747.

RGE núm. 2657/15, relativa a evolució de la grip en la

campanya 2014-2015.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7747-7748.

RGE núm. 2658/15, relativa a Fira ITB de Berlín.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7743.

RGE núm. 2659/15, relativa a nou certificat que demana la

ITV.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7743-7744.

RGE núm. 2660/15, relativa a programa SEERF d'ajuda a

emprenedors.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7748-7749.

RGE núm. 2661/15, relativa a Jornades de salut mental i

dona.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7744-7745.

RGE núm. 2662/15, relativa a conveni del Govern amb

l'Ajuntament de Maó en relació amb el Quarter de

Santiago.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7736-7737.

RGE núm. 2663/15, relativa a activitat legislativa durant

aquesta legislatura.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7749-7750.

RGE núm. 2664/15, relativa a la religió, matèria educativa

o confessional.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7737-7738.

RGE núm. 2665/15, relativa a necessitats sanitàries a

Eivissa.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7741-7742.

RGE núm. 2666/15, relativa a accés a les andanes d'SFM.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7742.

RGE núm. 2667/15, relativa a política educativa.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7751-7753.

RGE núm. 2668/15, relativa a compliment de l'article 4 de

l'Estatut d'Autonomia.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7738-7739.

RGE núm. 2669/15, relativa a atenció a persones amb

dependència.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7745-7746.

RGE núm. 2670/15, relativa a successió ab intestato.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7740-7741.

RGE núm. 2671/15, relativa a pèrdua de posicions a la

renda per càpita.

DS núm. 159 (10 de març), pàg. 7750-7751.

RGE núm. 2900/15, relativa a Oficina tècnica de projectes

europeus Balears 2020.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7812-7813.

RGE núm. 2901/15, relativa a endeutament de les

administracions amb les empreses.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7811-7812.

RGE núm. 2902/15, relativa a acord per a la gasificació de

Menorca.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7813-7814.

RGE núm. 2903/15, relativa a trasllat de les dependències

de la Direcció General de Serveis Socials.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7808-7809.

RGE núm. 2904/15, relativa a distribució del fons d'un

milió d'euros per garantir el benestar infantil.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7802-7803.

RGE núm. 2905/15, relativa a evolució dels indicadors del

comerç minorista.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7809.

RGE núm. 2906/15, relativa a activitat de la Gerència

d'atenció primària de Mallorca.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7814-7815.

RGE núm. 2907/15, relativa a ubicació del Centre

d'Emergències de Menorca.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7809-7810.

RGE núm. 2908/15, relativa a millores a la biblioteca de

Can Sales.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7806-7807.

RGE núm. 2909/15, relativa a sanejament dels comptes

públics.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7815.

RGE núm. 2910/15, relativa a retallades.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7816-7817.

RGE núm. 2911/15, relativa a segon casino.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7805-7806.
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RGE núm. 2916/15, relativa a millores en el finançament de

la comunitat.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7800-7801.

RGE núm. 2917/15, relativa a objectius de dèficit.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7810-7811.

RGE núm. 2918/15, relativa a importància del REB dins el

finançament global.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7801-7802.

RGE núm. 2919/15, relativa a herència en matèria de

finançament.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7817-7818.

RGE núm. 2920/15, relativa a activar l'economia de les Illes

Balears.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7803-7805.

RGE núm. 2921/15, relativa a deute en tancar la legislatura

actual.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7807-7808.

RGE núm. 2993/15, relativa a concurs d'oficines de

farmàcia.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7799-7800.

RGE núm. 3024/15, relativa a defensa dels drets dels

consumidors i usuaris de les Illes Balears.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7865-7866.

RGE núm. 3025/15, relativa a conclusions de la primera

fase de l'estudi de connectivitat aèria nacional de les Illes

Balears.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7877-7878.

RGE núm. 3026/15, relativa a evolució de les dades d'atur

a les Illes Balears.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7873.

RGE núm. 3027/15, relativa a funcionament de la Comissió

Balear de Medi Ambient.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7866-7867.

RGE núm. 3028/15, relativa a desenvolupament del Pla

d'acció en relació amb el producte d'art i cultura.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7874.

RGE núm. 3029/15, relativa a aprovació del Catàleg

farmacèutic de les Illes Balears.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7878-7879.

RGE núm. 3030/15, relativa a mesures adoptades en

matèria de transparència.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7864-7865.

RGE núm. 3031/15, relativa a actuacions en matèria

d'infraestructures a l'escola nàuticopesquera.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7874-7875.

RGE núm. 3032/15, relativa a evolució del finançament a

curt termini.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7876-7877.

RGE núm. 3033/15, relativa a balanç de la situació

econòmica de les Illes Balears al llarg d'aquesta legislatura.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7879-7880.

RGE núm. 3034/15, relativa a balanç de legislatura.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7880-7881.

RGE núm. 3035/15, relativa a balanç d'educació.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7867-7868.

RGE núm. 3036/15, relativa a llegat en atenció sanitària.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7875-7876.

RGE núm. 3037/15, relativa a llegat en compliment del Pla

estatal d'habitatge.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7863-7864.

RGE núm. 3038/15, relativa a compra del Rocamar.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7868-7870.

RGE núm. 3039/15, relativa a concentració de la comunitat

educativa.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7870-7871.

RGE núm. 3040/15, relativa a president i proximitat

ciutadana.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7881-7883.

RGE núm. 3042/15, relativa a transparència i bon govern.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7871-7873.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 1329/13, relativa a modificació del Reglament

del Parlament per a una major transparència i participació.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7830-7836.

RGE núm. 6118/14, relativa a favor d’un referèndum per

triar el model d’estat entre república i monarquia.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7715-7720.

RGE núm. 7106/14, relativa a inversions estatutàries.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7609-7615.

RGE núm. 7737/14, relativa a participació en la gestió

juntament amb el coordinador i facilitador d’slots i

bonificació de taxes pel seu nou sistema de finançament en

els aeroports de la nostra comunitat autònoma.

DS núm. 156 (17 de febrer), pàg. 7603-7609.

RGE núm. 8876/14, relativa a acció de control al Govern.

DS núm. 158 (3 de març), pàg. 7720-7728.

RGE núm. 1805/15, relativa a ajuda al Consell Insular de

Menorca per fer front a la sentència condemnatòria.

DS núm. 160 (17 de març), pàg. 7836-7843.
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CONCLUSIONS DE COMISSIONS NO
PERMANENT D'INVESTIGACIÓ

Debat i votació de les conclusions de la Comissió no

Permanent d'Investigació sobre tot el relacionat amb la

selecció de 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. 160 (17 de març), pàg. 7847-7858.

PRESSUPOST DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS 

Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament

de les Illes Balears per a l’exercici 2014.

DS núm. 161 (24 de març), pàg. 7936.
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