
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I 

ORDENACIÓ TERRITORIAL
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 354-1992 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Índex any 2015 

 

ÍNDEX

ANY 2015 

INICIATIVES

Sessió constitutiva 2

Proposicions no de llei 2

Compareixences 2

INTERVINENTS

Diputats 2

Membres del Govern 7

TEMÀTIC 7



2 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Índex any 2015

 

INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Elecció membres de la Mesa.

DS núm. 1 (9 de juliol), pàg. 2.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4307/15, relativa a tarifa d’estacionament de

l’aeroport.

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 34-40.

RGE núm. 4330/15, relativa a actuacions de regulació i

control de les party boats a l’àmbit dels espais litorals amb

presència de posidònia oceànica.

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 30-34.

RGE núm. 4356/15, relativa a transferència dels aeroports

de Son Bonet i Sant Lluís i les taxes d’aplicació, actuacions,

inversions, gestió i manteniment mentre no es faci efectiva

la transferència (rectificada mitjançant l’escrit RGE núm.

4369/15). 

DS núm. 4 (23 de setembre), pàg. 46-52.

RGE núm. 4357/15, relativa a posada en marxa de la

dessaladora de Ciutadella.

DS núm. 4 (23 de setembre), pàg. 52-58.

RGE núm. 4361/15, relativa a derogació de les

modificacions de la taxa d’ajudes a la navegació marítima.

DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 86-91.

RGE núm. 5121/15, relativa a assegurar la immediata

posada en funcionament de la depuradora de Cala Tarida

a Eivissa.

DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 110-113.

RGE núm. 5385/15, relativa a correcció de les cartes

nàutiques i dels derroters de les Illes Balears per a la

correcta senyalització dels fons marins amb presència de

posidònia oceànica.

DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 122-125.

RGE núm. 5841/15, relativa a inici de les gestions per

declarar Tagomago i els illots de Llevant com a reserva

natural i marítima.

DS núm. 10 (11 de novembre), pàg. 133-136.

RGE núm. 6044/15, relativa a la renovació de l’emissari

submarí de la Platja de Talamanca a Eivissa.

DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 113-119.

RGE núm. 6077/15, relativa a Port de Sanitja, Menorca.

DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 142-147.

RGE núm. 6078/15, relativa a instalAlació de dos ducs

d’alba al port de Ciutadella.

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 154-160.

RGE núm. 6162/15, relativa a contracte d’Obligació de

Servei Públic per al transport marítim amb la península.

DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 147-150.

RGE núm. 6792/15, relativa a manteniment del caràcter

públic de les finques i instalAlacions de titularitat del

Ministeri de Defensa afectades per la Proposta per a la

racionalització i utilització eficient del patrimoni

immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF).

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 160-165.

RGE núm. 7237/15, relativa a accions urgents de millora

d’abastiment d’energia a l’illa de Formentera.

DS núm. 10 (11 de novembre), pàg. 130-133.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 4211/15 i 4291/15, del conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, sobre les directrius de l’acció

de govern que desenvoluparà en les àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern i sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria pel que fa a medi ambient.

DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 62-82.

RGE núm. 4212/15 i 4292/15, del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l’acció

de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat

d’acord amb el programa polític de govern.

DS núm. 2 (9 de setembre), pàg. 6-26.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABRIL I HERVÁS, DAVID (Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4361/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a derogació de les modificacions de la taxa d’ajudes a

la navegació marítima. DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 88-89.

RGE núm. 5121/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a assegurar la immediata posada en funcionament de la

depuradora de Cala Tarida a Eivissa. DS núm. 8 (21

d’octubre), pàg. 112.

RGE núm. 5385/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a correcció de les cartes nàutiques i dels

derroters de les Illes Balears per a la correcta senyalització dels

fons marins amb presència de posidònia oceànica. DS núm. 9

(28 d’octubre), pàg. 123.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-001.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-003.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-004.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-010.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-008.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-011.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-012.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-009.pdf#page=2
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RGE núm. 6044/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la renovació de l’emissari submarí de la Platja de

Talamanca a Eivissa. DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 117.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4307/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a tarifa d’estacionament de l’aeroport. DS

núm. 3 (16 de setembre), pàg. 35-37. 

RGE núm. 4356/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la transferència dels aeroports de Son Bonet i Sant

Lluís i les taxes d’aplicació, actuacions, inversions, gestió i

manteniment mentre no es faci efectiva la transferència

(rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 4369/15). DS núm.

4 (23 de setembre), pàg. 46-48 i 50-51.

RGE núm. 4357/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella. DS

núm. 4 (23 de setembre), pàg. 52-53 i 57-58.

RGE núm. 4361/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a derogació de les modificacions de la taxa d’ajudes a

la navegació marítima. DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 86-87 i

90-91.

RGE núm. 6077/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Port de Sanitja, Menorca. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg.

142-144.

RGE núm. 6078/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a instalAlació de dos ducs d’alba al port de Ciutadella. DS núm.

12 (25 de novembre), pàg. 157-159 i 160.

RGE núm. 6162/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a contracte d’Obligació de Servei Públic per

al transport marítim amb la península. DS núm. 11 (18 de

novembre), pàg. 147-148. 

RGE núm. 6792/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a manteniment del caràcter públic de les finques i

instalAlacions de titularitat del Ministeri de Defensa afectades

per la Proposta per a la racionalització i utilització eficient del

patrimoni immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF).

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 160-162 i 164-165.

Compareixences

RGE núm. 4212/15 i 4292/15, del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat

d’acord amb el programa polític del Govern. DS núm. 2 (9 de

setembre), pàg. 15-17 i 23-24.

CAM POM AR I ORELL, JOANA AINA (Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5841/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inici de les gestions per declarar Tagomago i els illots

de Llevant com a reserva natural i marítima. DS núm. 10 (11 de

novembre), pàg. 134.

RGE núm. 6077/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Port de Sanitja, Menorca. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg.

145.

RGE núm. 6078/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a instalAlació de dos ducs d’alba al port de Ciutadella. DS núm.

12 (25 de novembre), pàg. 156.

RGE núm. 6162/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a contracte d’Obligació de Servei Públic per

al transport marítim amb la península. DS núm. 11 (18 de

novembre), pàg. 149.

RGE núm. 6792/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a manteniment del caràcter públic de les finques i

instalAlacions de titularitat del Ministeri de Defensa afectades

per la Proposta per a la racionalització i utilització eficient del

patrimoni immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF).

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 162-163.

RGE núm. 7237/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a accions urgents de millora d’abastiment

d’energia a l’illa de Formentera. DS núm. 10 (11 de novembre),

pàg. 131.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4307/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a tarifa d’estacionament de l’aeroport. DS

núm. 3 (16 de setembre), pàg. 37-38. 

RGE núm. 6078/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a instalAlació de dos ducs d’alba al port de Ciutadella. DS núm.

12 (25 de novembre), pàg. 154-155 i 159-160.

CAPELLÀ I ROIG, MARGALIDA (Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4307/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a tarifa d’estacionament de l’aeroport. DS

núm. 3 (16 de setembre), pàg. 38-39. 

RGE núm. 4330/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

actuacions de regulació i control de les party boats a l’àmbit

dels espais litorals protegits amb presència de posidònia

oceànica. DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 32-33.

RGE núm. 4356/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la transferència dels aeroports de Son Bonet i Sant

Lluís i les taxes d’aplicació, actuacions, inversions, gestió i

manteniment mentre no es faci efectiva la transferència

(rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 4369/15). DS núm.

4 (23 de setembre), pàg. 49.

RGE núm. 4357/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella. DS

núm. 4 (23 de setembre), pàg. 55.

Compareixences

RGE núm. 4211/15, sobre les directrius de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític de Govern, i RGE núm.

4291/15, sobre les línies programàtiques de la seva conselleria

pel que fa a medi ambient. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 68

i 80.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-008.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-003.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-003.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-004.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-004.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-011.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-012.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-010.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-011.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-012.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-003.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-003.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-003.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-003.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-004.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-004.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-005.pdf#page=2
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RGE núm. 4212/15 i 4292/15, del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat

d’acord amb el programa polític del Govern. DS núm. 2 (9 de

setembre), pàg. 12-13 i 23.

CASANOVA I PEIRO, ENRIQUE (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5121/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a assegurar la immediata posada en funcionament de la

depuradora de Cala Tarida a Eivissa. DS núm. 8 (21

d’octubre), pàg. 110-111 i 113.

RGE núm. 6044/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la renovació de l’emissari submarí de la Platja de

Talamanca a Eivissa. DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 114 i

118-119.

COMPANY I BAUZÁ, GABRIEL (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5121/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a assegurar la immediata posada en funcionament de la

depuradora de Cala Tarida a Eivissa. DS núm. 8 (21

d’octubre), pàg. 111.

RGE núm. 6044/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la renovació de l’emissari submarí de la Platja de

Talamanca a Eivissa. DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 115 i 119.

FONT I M ARBÁN, PATRICIA (Grup Parlamentari MÉS

per Menorca)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4307/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a tarifa d’estacionament de l’aeroport. DS

núm. 3 (16 de setembre), pàg. 34-35 i 39-40. 

RGE núm. 4330/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

actuacions de regulació i control de les party boats a l’àmbit

dels espais litorals protegits amb presència de posidònia

oceànica. DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 33.

RGE núm. 4356/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la transferència dels aeroports de Son Bonet i Sant

Lluís i les taxes d’aplicació, actuacions, inversions, gestió i

manteniment mentre no es faci efectiva la transferència

(rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 4369/15). DS núm.

4 (23 de setembre), pàg. 49.

RGE núm. 4357/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella. DS

núm. 4 (23 de setembre), pàg. 55-56.

RGE núm. 4361/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a derogació de les modificacions de la taxa d’ajudes a

la navegació marítima. DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 90.

RGE núm. 5121/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a assegurar la immediata posada en funcionament de la

depuradora de Cala Tarida a Eivissa. DS núm. 8 (21

d’octubre), pàg. 113.

RGE núm. 5385/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a correcció de les cartes nàutiques i dels

derroters de les Illes Balears per a la correcta senyalització dels

fons marins amb presència de posidònia oceànica. DS núm. 9

(28 d’octubre), pàg. 123-124.

RGE núm. 5841/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inici de les gestions per declarar Tagomago i els illots

de Llevant com a reserva natural i marítima. DS núm. 10 (11 de

novembre), pàg. 135.

RGE núm. 6044/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la renovació de l’emissari submarí de la Platja de

Talamanca a Eivissa. DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 118.

RGE núm. 6077/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Port de Sanitja, Menorca. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg.

145-146.

RGE núm. 6078/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a instalAlació de dos ducs d’alba al port de Ciutadella. DS núm.

12 (25 de novembre), pàg. 156-157.

RGE núm. 6162/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a contracte d’Obligació de Servei Públic per

al transport marítim amb la península. DS núm. 11 (18 de

novembre), pàg. 148.

RGE núm. 6792/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a manteniment del caràcter públic de les finques i

instalAlacions de titularitat del Ministeri de Defensa afectades

per la Proposta per a la racionalització i utilització eficient del

patr imoni immobilia ri del M inisteri de Defensa

(PREPIDEF).DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 163-164.

RGE núm. 7237/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a accions urgents de millora d’abastiment

d’energia a l’illa de Formentera. DS núm. 10 (11 de novembre),

pàg. 131.

Compareixences

RGE núm. 4211/15, sobre les directrius de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític de Govern, i RGE núm.

4291/15, sobre les línies programàtiques de la seva conselleria

pel que fa a medi ambient. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 70

i 80.

RGE núm. 4212/15 i 4292/15, del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat

d’acord amb el programa polític del Govern. DS núm. 2 (9 de

setembre), pàg. 14.

LIMONES I COSTA, SILVIA (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4330/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

actuacions de regulació i control de les party boats a l’àmbit

dels espais litorals protegits amb presència de posidònia

oceànica. DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 33.

RGE núm. 5385/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a correcció de les cartes nàutiques i dels

derroters de les Illes Balears per a la correcta senyalització dels
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fons marins amb presència de posidònia oceànica. DS núm. 9

(28 d’octubre), pàg. 123.

RGE núm. 5841/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inici de les gestions per declarar Tagomago i els illots

de Llevant com a reserva natural i marítima. DS núm. 10 (11 de

novembre), pàg. 133 i 136.

RGE núm. 7237/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a accions urgents de millora d’abastiment

d’energia a l’illa de Formentera. DS núm. 10 (11 de novembre),

pàg. 131.

Compareixences

RGE núm. 4211/15, sobre les directrius de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític de Govern, i RGE núm.

4291/15, sobre les línies programàtiques de la seva conselleria

pel que fa a medi ambient. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 72

i 81.

MARTÍNEZ I PABLO, DAVID (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4356/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la transferència dels aeroports de Son Bonet i Sant

Lluís i les taxes d’aplicació, actuacions, inversions, gestió i

manteniment mentre no es faci efectiva la transferència

(rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 4369/15). DS núm.

4 (23 de setembre), pàg. 49.

RGE núm. 4357/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella. DS

núm. 4 (23 de setembre), pàg. 54-55.

RGE núm. 5121/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a assegurar la immediata posada en funcionament de la

depuradora de Cala Tarida a Eivissa. DS núm. 8 (21

d’octubre), pàg. 112.

RGE núm. 5385/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a correcció de les cartes nàutiques i dels

derroters de les Illes Balears per a la correcta senyalització dels

fons marins amb presència de posidònia oceànica. DS núm. 9

(28 d’octubre), pàg. 124.

RGE núm. 6044/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la renovació de l’emissari submarí de la Platja de

Talamanca a Eivissa. DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 116-117.

RGE núm. 6077/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Port de Sanitja, Menorca. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg.

144-145.

RGE núm. 6078/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a instalAlació de dos ducs d’alba al port de Ciutadella. DS núm.

12 (25 de novembre), pàg. 155-154.

RGE núm. 6162/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a contracte d’Obligació de Servei Públic per

al transport marítim amb la península. DS núm. 11 (18 de

novembre), pàg. 149.

RGE núm. 6792/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a manteniment del caràcter públic de les finques i

instalAlacions de titularitat del Ministeri de Defensa afectades

per la Proposta per a la racionalització i utilització eficient del

patrimoni immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF).

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 162.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4307/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a tarifa d’estacionament de l’aeroport. DS

núm. 3 (16 de setembre), pàg. 39. 

RGE núm. 4330/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

actuacions de regulació i control de les party boats a l’àmbit

dels espais litorals protegits amb presència de posidònia

oceànica. DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 33.

RGE núm. 4356/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la transferència dels aeroports de Son Bonet i Sant

Lluís i les taxes d’aplicació, actuacions, inversions, gestió i

manteniment mentre no es faci efectiva la transferència

(rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 4369/15). DS núm.

4 (23 de setembre), pàg. 49.

RGE núm. 4357/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella. DS

núm. 4 (23 de setembre), pàg. 55.

RGE núm. 4361/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a derogació de les modificacions de la taxa d’ajudes a

la navegació marítima. DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 89.

RGE núm. 5121/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a assegurar la immediata posada en funcionament de la

depuradora de Cala Tarida a Eivissa. DS núm. 8 (21

d’octubre), pàg. 112-113.

RGE núm. 5385/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a correcció de les cartes nàutiques i dels

derroters de les Illes Balears per a la correcta senyalització dels

fons marins amb presència de posidònia oceànica. DS núm. 9

(28 d’octubre), pàg. 125.

RGE núm. 5841/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inici de les gestions per declarar Tagomago i els illots

de Llevant com a reserva natural i marítima. DS núm. 10 (11 de

novembre), pàg. 135.

RGE núm. 6044/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la renovació de l’emissari submarí de la Platja de

Talamanca a Eivissa. DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 117-118.

RGE núm. 6077/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Port de Sanitja, Menorca. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg.

145.

RGE núm. 6078/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a instalAlació de dos ducs d’alba al port de Ciutadella. DS núm.

12 (25 de novembre), pàg. 156.

RGE núm. 6162/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a contracte d’Obligació de Servei Públic per

al transport marítim amb la península. DS núm. 11 (18 de

novembre), pàg. 150.

RGE núm. 6792/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a manteniment del caràcter públic de les finques i

instalAlacions de titularitat del Ministeri de Defensa afectades

per la Proposta per a la racionalització i utilització eficient del

patrimoni immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF).

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 163.
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RGE núm. 7237/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a accions urgents de millora d’abastiment

d’energia a l’illa de Formentera. DS núm. 10 (11 de novembre),

pàg. 132.

Compareixences

RGE núm. 4211/15, sobre les directrius de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític de Govern, i RGE núm.

4291/15, sobre les línies programàtiques de la seva conselleria

pel que fa a medi ambient. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg.

68-70 i 80.

RGE núm. 4212/15 i 4292/15, del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat

d’acord amb el programa polític del Govern. DS núm. 2 (9 de

setembre), pàg. 13-14 i 23.

M E R C A D A L  I  C A M P S , M A R G A R E T  (G r up

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4356/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la transferència dels aeroports de Son Bonet i Sant

Lluís i les taxes d’aplicació, actuacions, inversions, gestió i

manteniment mentre no es faci efectiva la transferència

(rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 4369/15). DS núm.

4 (23 de setembre), pàg. 48-49.

RGE núm. 4357/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella. DS

núm. 4 (23 de setembre), pàg. 54.

RGE núm. 4361/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a derogació de les modificacions de la taxa d’ajudes a

la navegació marítima. DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 88.

RGE núm. 6077/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Port de Sanitja, Menorca. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg.

142 i 147.

RGE núm. 6792/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a manteniment del caràcter públic de les finques i

instalAlacions de titularitat del Ministeri de Defensa afectades

per la Proposta per a la racionalització i utilització eficient del

patrimoni immobiliari del M inisteri de D efensa

(PREPIDEF).DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 162.

RGE núm. 7237/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a accions urgents de millora d’abastiment

d’energia a l’illa de Formentera. DS núm. 10 (11 de novembre),

pàg. 132.

Compareixences

RGE núm. 4211/15, sobre les directrius de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític de Govern, i RGE núm.

4291/15, sobre les línies programàtiques de la seva conselleria

pel que fa a medi ambient. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg.

65-67 i 79-80.

RGE núm. 4212/15 i 4292/15, del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat

d’acord amb el programa polític del Govern. DS núm. 2 (9 de

setembre), pàg. 9-11 i 22.

AlAlusions

En relació amb la Proposició no de llei RGE núm. 5841/15,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici de les gestions

per declarar Tagomago i els illots de Llevant com a reserva

natural i marítima. DS núm. 10 (11 de novembre), pàg. 136.

MORRÁS I ALZUGARAY, AITOR (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4307/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a tarifa d’estacionament de l’aeroport. DS

núm. 3 (16 de setembre), pàg. 38. 

RGE núm. 4330/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

actuacions de regulació i control de les party boats a l’àmbit

dels espais litorals protegits amb presència de posidònia

oceànica. DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 32.

RGE núm. 4361/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a derogació de les modificacions de la taxa d’ajudes a

la navegació marítima. DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 88.

RGE núm. 5841/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inici de les gestions per declarar Tagomago i els illots

de Llevant com a reserva natural i marítima. DS núm. 10 (11 de

novembre), pàg. 134 i 136.

RGE núm. 7237/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a accions urgents de millora d’abastiment

d’energia a l’illa de Formentera. DS núm. 10 (11 de novembre),

pàg. 131-132.

Compareixences

RGE núm. 4211/15, sobre les directrius de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític de Govern, i RGE núm.

4291/15, sobre les línies programàtiques de la seva conselleria

pel que fa a medi ambient. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg.

67-68 i 80.

RGE núm. 4212/15 i 4292/15, del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat

d’acord amb el programa polític del Govern. DS núm. 2 (9 de

setembre), pàg. 11-12 i 22-23.

NADAL I HOM AR, RAFAEL (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 6162/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a contracte d’Obligació de Servei Públic per

al transport marítim amb la península. DS núm. 11 (18 de

novembre), pàg. 150.
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RIBAS I RIBAS, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4330/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

actuacions de regulació i control de les party boats a l’àmbit

dels espais litorals protegits amb presència de posidònia

oceànica. DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 31-32.

RGE núm. 5385/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a correcció de les cartes nàutiques i dels

derroters de les Illes Balears per a la correcta senyalització dels

fons marins amb presència de posidònia oceànica. DS núm. 9

(28 d’octubre), pàg. 124-125.

RGE núm. 5841/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inici de les gestions per declarar Tagomago i els illots

de Llevant com a reserva natural i marítima. DS núm. 10 (11 de

novembre), pàg. 133-134.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4330/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

actuacions de regulació i control de les party boats a l’àmbit

dels espais litorals protegits amb presència de posidònia

oceànica. DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 30-31 i 34.

RGE núm. 4356/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la transferència dels aeroports de Son Bonet i Sant

Lluís i les taxes d’aplicació, actuacions, inversions, gestió i

manteniment mentre no es faci efectiva la transferència

(rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 4369/15). DS núm.

4 (23 de setembre), pàg. 50.

RGE núm. 4357/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella. DS

núm. 4 (23 de setembre), pàg. 56-57.

RGE núm. 5385/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a correcció de les cartes nàutiques i dels

derroters de les Illes Balears per a la correcta senyalització dels

fons marins amb presència de posidònia oceànica. DS núm. 9

(28 d’octubre), pàg. 122-123 i 125.

RGE núm. 5841/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inici de les gestions per declarar Tagomago i els illots

de Llevant com a reserva natural i marítima. DS núm. 10 (11 de

novembre), pàg. 135.

RGE núm. 6077/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Port de Sanitja, Menorca. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg.

146-147.

RGE núm. 6078/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a instalAlació de dos ducs d’alba al port de Ciutadella. DS núm.

12 (25 de novembre), pàg. 157.

RGE núm. 6162/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a contracte d’Obligació de Servei Públic per

al transport marítim amb la península. DS núm. 11 (18 de

novembre), pàg. 149.

RGE núm. 6792/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a manteniment del caràcter públic de les finques i

instalAlacions de titularitat del Ministeri de Defensa afectades

per la Proposta per a la racionalització i utilització eficient del

patrimoni immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF).

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 164.

RGE núm. 7237/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a accions urgents de millora d’abastiment

d’energia a l’illa de Formentera. DS núm. 10 (11 de novembre),

pàg. 130-131 i 132.

Compareixences

RGE núm. 4211/15, sobre les directrius de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític de Govern, i RGE núm.

4291/15, sobre les línies programàtiques de la seva conselleria

pel que fa a medi ambient. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg.

70-72 i 80-81.

RGE núm. 4212/15 i 4292/15, del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat

d’acord amb el programa polític del Govern. DS núm. 2 (9 de

setembre), pàg. 14-15.

MEMBRES DEL GOVERN

C O N S E L L E R  D E  T E R R I T O R I,  E N E R G IA  I

MOBILITAT, JUAN BONED I ROIG

Compareixences

RGE núm. 4212/15 i 4292/15, sobre les directrius generals

de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

responsabilitat d’acord amb el programa polític de govern. DS

núm. 2 (9 de setembre), pàg. 6-9, 17-21 i 24-26.

CONSELLER DE MEDI AM BIENT, AGRICULTURA I

PESCA, VICENÇ VIDAL I MATAS

Compareixences

RGE núm. 4211/15, sobre les directrius de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític de Govern, i RGE núm.

4291/15, sobre les línies programàtiques de la seva conselleria

pel que fa a medi ambient. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg.

62-65 i 73-79 i 81-82.

TEMÀTIC

- A -

Aeroports Son Bonet i Sant Lluís

DS núm. 4 (23 de setembre), pàg. 46.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-010.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-004.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-004.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-010.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-011.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-012.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-004.pdf#page=2
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- C -

Conselleria 

de Medi ambient, Agricultura i Pesca

DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 62.

de Territori, Energia i Mobilitat

DS núm. 2 (9 de setembre), pàg. 6-26.

- D -

Depuradora Cala Tarida

DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 110.

Dessaladora de Ciutadella

DS núm. 4 (23 de setembre), pàg. 52.

Ducs d’alba

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 154.

- E -

Energia

DS núm. 10 (11 de novembre), pàg. 130.

- M -

Ministeri de Defensa

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 160.

- O -

Obligació de Servei Públic

DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 147.

- P -

Party boats

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 30.

Platja de Talamanca

DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 113.

Port de Sanitja

DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 142.

Posidònia

DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 122.

PREPIDEF

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 160.

- T -

Tagomago

DS núm. 10 (11 de novembre), pàg. 133.

Tarifa d’estacionament a l’aeroport

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 34.

Taxa de navegació marítima

DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 86.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-004.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-012.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-011.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-008.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-012.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-010.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-003.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-006.pdf#page=2
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