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INICIATIVES

MESA DE LA COMISSIÓ

Elecció de president o presidenta de la comissió.
DS núm. 37, pàg. 494.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del
Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de
Campos.
DS núm. 48, pàg. 622.

Del Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les
Illes Balears.
DS núm. 53, pàg. 696.

PREGUNTES

RGE núm. 816/17, relativa a actuacions en relació amb la
proliferació de serps a l’illa d’Eivissa.
DS núm. 44, pàg. 576.

RGE núm. 817/17, relativa a mesures proposades al Govern
central per eradicar el creixement de serps a Eivissa (1).
DS núm. 44, pàg. 576.

RGE núm. 818/17, relativa a mesures proposades al Govern
central per eradicar el creixement de serps a Eivissa (2).
DS núm. 44, pàg. 576.

RGE núm. 819/17, relativa a opinió del sector econòmic
afectat en relació amb la limitació d’entrada d’oliveres a
Eivissa com a mesura per eradicar la proliferació de serps.
DS núm. 44, pàg. 576.

RGE núm. 820/17, relativa a estudi per a la recuperació de
la podarcis pityusensis.
DS núm. 44, pàg. 576.

RGE núm. 821/17, relativa a incidència de les serps a la
població de podarcis pityusensis.
DS núm. 44, pàg. 576.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 17284/16, relativa a mesures urgents de
protecció i conservació de l’illot de S’Espalmador.
DS núm. 37, pàg. 494.

RGE núm. 17511/16, relativa a recuperació de les antigues
xarxes ferroviàries de Mallorca.
DS núm. 37, pàg. 500.

RGE núm. 17836/16, relativa a derogació de l’impost al sol.
DS núm. 38, pàg. 508.

RGE núm. 869/17, relativa a millora i agilitació de les
previsions del Pla hidrològic de les Illes Balears en relació
amb les zones inundables.
DS núm. 38, pàg. 513.

RGE núm. 886/17, relativa a manteniment de la superfície
mínima a sòl rústic.
DS núm. 39, pàg. 518.

RGE núm. 889/17, relativa a ordenació urbanística de sòls
urbans i urbanitzables equilibrada, viable i sostenible.
DS núm. 41, pàg. 550.

RGE núm. 2476/17, relativa a no a l’energia nuclear.
DS núm. 39, pàg. 521.

RGE núm. 2478/17, relativa a depuradores de Menorca.
DS núm. 42, pàg. 562.

RGE núm. 2484/17, relativa a la realització d’estudi
d’impacte de protocols de la Unió Europea que afectin les
nostres produccions.
DS núm. 41, pàg. 555.

RGE núm. 4349/17, relativa a creació d’un refugi a la finca
de Planícia.
DS núm. 43, pàg. 570.

RGE núm. 4445/17, relativa a reserva marina d’interès
pesquer de Tagomago i zones adjacents.
DS núm. 43, pàg. 570.
DS núm. 46, pàg. 598.

RGE núm. 4751/17, relativa a impuls dels serveis
ferroviaris al transport públic balear.
DS núm. 45, pàg. 588.

RGE núm. 4795/17, relativa a mitjans de lluita contra els
incendis forestals.
DS núm. 45, pàg. 588.
DS núm. 47, pàg. 608.

RGE núm. 5368/17, relativa a regulació urgent dels
habitatges a preu taxat.
DS núm. 46, pàg. 602.

RGE núm. 5413/17, relativa a mesures per afavorir l’accés
a l’habitatge a l’illa de Formentera.
DS núm. 47, pàg. 612.

RGE núm. 5913/17, relativa a xarxa d’abastament d’aigua
potable en alta per a l’illa de Menorca.
DS núm. 49, pàg. 642.

RGE núm. 6205/17, relativa a instal·lació i control de
mesuradors de pol·len.
DS núm. 50, pàg. 650.

RGE núm. 6509/17, relativa a rebuig de les polítiques de
l’Estat respecte de la plataforma d’emmagatzemament de
gas Castor a les costes de Tarragona i Castelló.
DS núm. 50, pàg. 653.
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RGE núm. 6978/17, relativa a declaració de continuïtat
ecològica dels LIC marítims de l’illa de Formentera per
part de l’Estat.
DS núm. 50, pàg. 660.

RGE núm. 10406/17, relativa a canvi d’ubicació de la
central elèctrica de GESA-Endesa de Maó.
DS núm. 52, pàg. 680.

RGE núm. 10996/17, relativa a la reducció de l’abocament
d’aigües depurades a través d’emissaris submarins a la
badia d’Alcúdia.
DS núm. 52, pàg. 688.

RGE núm. 14856/17, relativa a extinció dels vessaments
contaminants al torrent Solleric.
DS núm. 54, pàg. 750.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENCES

RGE núm. 10691/16, del president de l’Autoritat Portuària
de les Illes Balears per tal d’informar sobre el projecte
d’ampliació de la dàrsena del Port d’Alcúdia.
DS núm. 42, pàg. 565.

RGE núm. 890/17, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca per tal d’explicar la gestió de la
Conselleria de Medi Ambient pel que fa a les inundacions
a Balears.
DS núm. 36, pàg. 491.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 14513/16, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal de retre compte de les noves línies
estratègiques de gestió a l’Institut Balear de l’Habitatge,
IBAVI.
DS núm. 36, pàg. 474.

RGE núm. 890/17, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’explicar la gestió de la
Conselleria de Medi Ambient pel que fa a les inundacions
a Balears.
DS núm. 40, pàg. 530.

RGE núm. 10450/17, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre la despesa de
la gestió dels fangs provinents de la depuradora de Santa
Eulària.
DS núm. 51, pàg. 666.

RGE núm. 10691/17, del president de l’Autoritat Portuària
de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el projecte
d’ampliació de la dàrsena del Port d’Alcúdia.
DS núm. 51, pàg. 675.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABRIL I HERVÁS, DAVID (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del
Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
DS núm. 48, pàg. 622.

Del Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les
Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 696.

Proposicions no de llei

RGE núm. 17836/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a derogació de l’impost al sol. DS núm. 38, pàg. 508.

RGE núm. 869/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora i agilitació de les
previsions del Pla hidrològic de les Illes Balears en relació amb
les zones inundables. DS núm. 38, pàg. 513.

RGE núm. 886/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a manteniment de la superfície
mínima a sòl rústic. DS núm. 39, pàg. 518.

RGE núm. 889/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a ordenació urbanística de sòls
urbans i urbanitzables equilibrada, viable i sostenible. DS núm.
41, pàg. 550.

RGE núm. 2476/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a no a l’energia nuclear. DS núm. 39, pàg.
521.

RGE núm. 2478/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a depuradores de Menorca. DS núm. 42, pàg. 562.

RGE núm. 2484/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la realització d’estudi d’impacte de protocols de la
Unió Europea que afectin les nostres produccions. DS núm. 41,
pàg. 555.

RGE núm. 4349/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a creació d’un refugi a la finca de
Planícia. DS núm. 43, pàg. 570.

RGE núm. 4445/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reserva marina d’interès pesquer de Tagomago i zones
adjacents. DS núm. 46, pàg. 598.

RGE núm. 4751/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a impuls dels serveis ferroviaris al transport
públic balear. DS núm. 45, pàg. 588.
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RGE núm. 4795/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mitjans de lluita contra els incendis forestals. DS núm. 47,
pàg. 608.

RGE núm. 5368/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a regulació urgent dels habitatges
a preu taxat. DS núm. 46, pàg. 602.

RGE núm. 5413/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures per afavorir l’accés a l’habitatge a l’illa de Formentera.
DS núm. 47, pàg. 612.

RGE núm. 6205/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a instal·lació i control de
mesuradors de pol·len. DS núm. 50, pàg. 650.

RGE núm. 6509/17, dels grups parlamentaris Mixt i MÉS
per Menorca, relativa a rebuig de les polítiques de l’Estat
respecte de la plataforma d’emmagatzemament de gas Castor
a les costes de Tarragona i Castelló. DS núm. 50, pàg. 653.

RGE núm. 6978/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaració de continuïtat ecològica dels LIC marítims de l’illa
de Formentera per part de l’Estat. DS núm. 50, pàg. 660.

Sol·licituds de compareixença

RGE núm. 10691/16, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, del president de l’Autoritat Portuària de les Illes
Balears per tal d’informar sobre el projecte d’ampliació de la
dàrsena del Port d’Alcúdia. DS núm. 42, pàg. 565.

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del

Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
DS núm. 48, pàg. 622.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4445/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

reserva marina d’interès pesquer de Tagomago i zones
adjacents. DS núm. 46, pàg. 598.

RGE núm. 5368/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a regulació urgent dels habitatges
a preu taxat. DS núm. 46, pàg. 602.

RGE núm. 14856/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a extinció dels vessaments
contaminants al torrent Solleric. DS núm. 54, pàg. 750.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del
Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
DS núm. 48, pàg. 622.

Del Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les
Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 696.

Proposicions no de llei

RGE núm. 17836/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a derogació de l’impost al sol. DS núm. 38, pàg. 508.

RGE núm. 886/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a manteniment de la superfície
mínima a sòl rústic. DS núm. 39, pàg. 518.

RGE núm. 889/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a ordenació urbanística de sòls
urbans i urbanitzables equilibrada, viable i sostenible. DS núm.
41, pàg. 550.

RGE núm. 2478/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a depuradores de Menorca. DS núm. 42, pàg. 562.

RGE núm. 4751/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a impuls dels serveis ferroviaris al transport
públic balear. DS núm. 45, pàg. 588.

RGE núm. 5413/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures per afavorir l’accés a l’habitatge a l’illa de Formentera.
DS núm. 47, pàg. 612.

RGE núm. 5913/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a xarxa d’abastament d’aigua potable en alta per a l’illa de
Menorca. DS núm. 49, pàg. 642.

RGE núm. 10406/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a canvi d’ubicació de la central elèctrica de GESA-
Endesa de Maó. DS núm. 52, pàg. 680.

Sol·licituds de compareixença

RGE núm. 10691/16, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, del president de l’Autoritat Portuària de les Illes
Balears per tal d’informar sobre el projecte d’ampliació de la
dàrsena del Port d’Alcúdia. DS núm. 42, pàg. 565.

Compareixences

RGE núm. 14513/16, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal de retre compte de les noves línies
estratègiques de gestió a l’Institut Balear de l’Habitatge,
IBAVI. DS núm. 36, pàg. 474.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-047.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-046.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-047.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-050.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-050.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-050.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-042.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-048.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-046.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-046.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-054.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-048.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-053.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-038.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-039.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-041.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-041.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-042.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-045.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-047.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-049.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-052.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-042.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/OT-09-036.pdf#page=2


MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Índex any 2017 5

D’altres

Intervenció en relació amb la no-compareixença del
president de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears, RGE
núm. 10691/17, per tal d’informar sobre el projecte
d’ampliació de la dàrsena del Port d’Alcúdia. DS núm. 51, pàg.
675.

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

Proposicions no de llei

RGE núm. 17284/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a mesures urgents de protecció i conservació de l’illot de
S’Espalmador. DS núm. 37, pàg. 494.

RGE núm. 17511/16, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a recuperació
de les antigues xarxes ferroviàries de Mallorca. DS núm. 37,
pàg. 500.

RGE núm. 5913/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a xarxa d’abastament d’aigua potable en alta per a l’illa de
Menorca. DS núm. 49, pàg. 642.

Compareixences

RGE núm. 890/17, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’explicar la gestió de la
Conselleria de Medi Ambient pel que fa a les inundacions a
Balears. DS núm. 40, pàg. 530.

CAMPS I ORFILA, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4349/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a creació d’un refugi a la finca de
Planícia. DS núm. 43, pàg. 570.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari MÉS
per Menorca)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les
Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 696.

FERRÀ I TERRASA, JOSEP MARIA (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei

RGE núm. 10406/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a canvi d’ubicació de la central elèctrica de GESA-
Endesa de Maó. DS núm. 52, pàg. 680.

RGE núm. 10996/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reducció de l’abocament
d’aigües depurades a través d’emissaris submarins a la badia
d’Alcúdia. DS núm. 52, pàg. 688.

RGE núm. 14856/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a extinció dels vessaments
contaminants al torrent Solleric. DS núm. 54, pàg. 750.

FONT I MARBÁN, PATRICIA (Grup Parlamentari MÉS
per Menorca)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del
Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
DS núm. 48, pàg. 622.

Proposicions no de llei

RGE núm. 17836/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a derogació de l’impost al sol. DS núm. 38, pàg. 508.

RGE núm. 869/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora i agilitació de les
previsions del Pla hidrològic de les Illes Balears en relació amb
les zones inundables. DS núm. 38, pàg. 513.

RGE núm. 886/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a manteniment de la superfície
mínima a sòl rústic. DS núm. 39, pàg. 518.

RGE núm. 889/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a ordenació urbanística de sòls
urbans i urbanitzables equilibrada, viable i sostenible. DS núm.
41, pàg. 550.

RGE núm. 2476/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a no a l’energia nuclear. DS núm. 39, pàg.
521.

RGE núm. 2478/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a depuradores de Menorca. DS núm. 42, pàg. 562.

RGE núm. 2484/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la realització d’estudi d’impacte de protocols de la
Unió Europea que afectin les nostres produccions. DS núm. 41,
pàg. 555.

RGE núm. 4349/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a creació d’un refugi a la finca de
Planícia. DS núm. 43, pàg. 570.

RGE núm. 4445/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reserva marina d’interès pesquer de Tagomago i zones
adjacents. DS núm. 46, pàg. 598.

RGE núm. 4795/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mitjans de lluita contra els incendis forestals. DS núm. 47,
pàg. 608.
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RGE núm. 5413/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures per afavorir l’accés a l’habitatge a l’illa de Formentera.
DS núm. 47, pàg. 612.

RGE núm. 5913/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a xarxa d’abastament d’aigua potable en alta per a l’illa de
Menorca. DS núm. 49, pàg. 642.

RGE núm. 6509/17, dels grups parlamentaris Mixt i MÉS
per Menorca, relativa a rebuig de les polítiques de l’Estat
respecte de la plataforma d’emmagatzemament de gas Castor
a les costes de Tarragona i Castelló. DS núm. 50, pàg. 653.

RGE núm. 6978/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaració de continuïtat ecològica dels LIC marítims de l’illa
de Formentera per part de l’Estat. DS núm. 50, pàg. 660.

RGE núm. 10406/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a canvi d’ubicació de la central elèctrica de GESA-
Endesa de Maó. DS núm. 52, pàg. 680.

RGE núm. 10996/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reducció de l’abocament
d’aigües depurades a través d’emissaris submarins a la badia
d’Alcúdia. DS núm. 52, pàg. 688.

Sol·licituds de compareixença

RGE núm. 10691/16, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, del president de l’Autoritat Portuària de les Illes
Balears per tal d’informar sobre el projecte d’ampliació de la
dàrsena del Port d’Alcúdia. DS núm. 42, pàg. 565.

Compareixences

RGE núm. 14513/16, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal de retre compte de les noves línies
estratègiques de gestió a l’Institut Balear de l’Habitatge,
IBAVI. DS núm. 36, pàg. 474.

RGE núm. 890/17, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’explicar la gestió de la
Conselleria de Medi Ambient pel que fa a les inundacions a
Balears. DS núm. 40, pàg. 530.

RGE núm. 10450/17, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre la despesa de la
gestió dels fangs provinents de la depuradora de Santa Eulària.
DS núm. 51, pàg. 666.

JARABO I VICENTE, ALBERTO (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les
Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 696.

JEREZ I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes

RGE núm. 816/17, relativa a actuacions en relació amb la
proliferació de serps a l’illa d’Eivissa. DS núm. 44, pàg. 576.

RGE núm. 817/17, relativa a mesures proposades al Govern
central per eradicar el creixement de serps a Eivissa (1). DS
núm. 44, pàg. 576.

RGE núm. 818/17, relativa a mesures proposades al Govern
central per eradicar el creixement de serps a Eivissa (2). DS
núm. 44, pàg. 576.

RGE núm. 819/17, relativa a opinió del sector econòmic
afectat en relació amb la limitació d’entrada d’oliveres a
Eivissa com a mesura per eradicar la proliferació de serps. DS
núm. 44, pàg. 576. 

RGE núm. 820/17, relativa a estudi per a la recuperació de
la podarcis pityusensis. DS núm. 44, pàg. 576.

RGE núm. 821/17, relativa a incidència de les serps a la
població de podarcis pityusensis. DS núm. 44, pàg. 576.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2476/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a no a l’energia nuclear. DS núm. 39, pàg.
521.

Compareixences

RGE núm. 10450/17, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre la despesa de la
gestió dels fangs provinents de la depuradora de Santa Eulària.
DS núm. 51, pàg. 666.

LIMONES I COSTA, SILVIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 17284/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a mesures urgents de protecció i conservació de l’illot de
S’Espalmador. DS núm. 37, pàg. 494.

RGE núm. 869/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora i agilitació de les
previsions del Pla hidrològic de les Illes Balears en relació amb
les zones inundables. DS núm. 38, pàg. 513.

RGE núm. 2476/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a no a l’energia nuclear. DS núm. 39, pàg.
521.
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RGE núm. 2484/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la realització d’estudi d’impacte de protocols de la
Unió Europea que afectin les nostres produccions. DS núm. 41,
pàg. 555.

RGE núm. 4445/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reserva marina d’interès pesquer de Tagomago i zones
adjacents. DS núm. 46, pàg. 598.

RGE núm. 4795/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mitjans de lluita contra els incendis forestals. DS núm. 47,
pàg. 608.

RGE núm. 6205/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a instal·lació i control de
mesuradors de pol·len. DS núm. 50, pàg. 650.

RGE núm. 6509/17, dels grups parlamentaris Mixt i MÉS
per Menorca, relativa a rebuig de les polítiques de l’Estat
respecte de la plataforma d’emmagatzemament de gas Castor
a les costes de Tarragona i Castelló. DS núm. 50, pàg. 653.

RGE núm. 6978/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaració de continuïtat ecològica dels LIC marítims de l’illa
de Formentera per part de l’Estat. DS núm. 50, pàg. 660.

RGE núm. 10996/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reducció de l’abocament
d’aigües depurades a través d’emissaris submarins a la badia
d’Alcúdia. DS núm. 52, pàg. 688.

RGE núm. 14856/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a extinció dels vessaments
contaminants al torrent Solleric. DS núm. 54, pàg. 750.

Compareixences

RGE núm. 890/17, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’explicar la gestió de la
Conselleria de Medi Ambient pel que fa a les inundacions a
Balears. DS núm. 40, pàg. 530.

RGE núm. 10450/17, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre la despesa de la
gestió dels fangs provinents de la depuradora de Santa Eulària.
DS núm. 51, pàg. 666.

MAICAS I ORTIZ, MARTA (Grup Parlamentari Podem
Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 17836/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a derogació de l’impost al sol. DS núm. 38, pàg. 508.

RGE núm. 869/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora i agilitació de les
previsions del Pla hidrològic de les Illes Balears en relació amb
les zones inundables. DS núm. 38, pàg. 513.

RGE núm. 2478/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a depuradores de Menorca. DS núm. 42, pàg. 562.

RGE núm. 4349/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a creació d’un refugi a la finca de
Planícia. DS núm. 43, pàg. 570.

Sol·licituds de compareixença

RGE núm. 10691/16, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, del president de l’Autoritat Portuària de les Illes
Balears per tal d’informar sobre el projecte d’ampliació de la
dàrsena del Port d’Alcúdia. DS núm. 41, pàg. 565.

MARÍ I MARÍ, MARIA TANIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 17284/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a mesures urgents de protecció i conservació de l’illot de
S’Espalmador. DS núm. 37, pàg. 494.

RGE núm. 869/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora i agilitació de les
previsions del Pla hidrològic de les Illes Balears en relació amb
les zones inundables. DS núm. 38, pàg. 513.

RGE núm. 2484/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la realització d’estudi d’impacte de protocols de la
Unió Europea que afectin les nostres produccions. DS núm. 41,
pàg. 555.

RGE núm. 4445/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reserva marina d’interès pesquer de Tagomago i zones
adjacents. DS núm. 46, pàg. 598.

RGE núm. 5413/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures per afavorir l’accés a l’habitatge a l’illa de Formentera.
DS núm. 47, pàg. 612.

RGE núm. 6978/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaració de continuïtat ecològica dels LIC marítims de l’illa
de Formentera per part de l’Estat. DS núm. 50, pàg. 660.

Sol·licituds de compareixença

RGE núm. 10691/16, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, del president de l’Autoritat Portuària de les Illes
Balears per tal d’informar sobre el projecte d’ampliació de la
dàrsena del Port d’Alcúdia. DS núm. 42, pàg. 565.
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MARTÍNEZ I PABLO, DAVID (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del
Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
DS núm. 48, pàg. 622.

Proposicions no de llei

RGE núm. 17284/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a mesures urgents de protecció i conservació de l’illot de
S’Espalmador. DS núm. 37, pàg. 494.

RGE núm. 17511/16, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a recuperació
de les antigues xarxes ferroviàries de Mallorca. DS núm. 37,
pàg. 500.

RGE núm. 886/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a manteniment de la superfície
mínima a sòl rústic. DS núm. 39, pàg. 518.

RGE núm. 889/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a ordenació urbanística de sòls
urbans i urbanitzables equilibrada, viable i sostenible. DS núm.
41, pàg. 550.

RGE núm. 2476/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a no a l’energia nuclear. DS núm. 39, pàg.
521.

RGE núm. 2484/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la realització d’estudi d’impacte de protocols de la
Unió Europea que afectin les nostres produccions. DS núm. 41,
pàg. 555.

RGE núm. 4751/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a impuls dels serveis ferroviaris al transport
públic balear. DS núm. 45, pàg. 588.

RGE núm. 4795/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mitjans de lluita contra els incendis forestals. DS núm. 47,
pàg. 608.

RGE núm. 5368/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a regulació urgent dels habitatges
a preu taxat. DS núm. 46, pàg. 602.

RGE núm. 5913/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a xarxa d’abastament d’aigua potable en alta per a l’illa de
Menorca. DS núm. 49, pàg. 642.

RGE núm. 6205/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a instal·lació i control de
mesuradors de pol·len. DS núm. 50, pàg. 650.

RGE núm. 6509/17, dels grups parlamentaris Mixt i MÉS
per Menorca, relativa a rebuig de les polítiques de l’Estat
respecte de la plataforma d’emmagatzemament de gas Castor
a les costes de Tarragona i Castelló. DS núm. 50, pàg. 653.

RGE núm. 6978/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaració de continuïtat ecològica dels LIC marítims de l’illa
de Formentera per part de l’Estat. DS núm. 50, pàg. 660.

RGE núm. 10406/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a canvi d’ubicació de la central elèctrica de GESA-
Endesa de Maó. DS núm. 52, pàg. 680.

RGE núm. 10996/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reducció de l’abocament
d’aigües depurades a través d’emissaris submarins a la badia
d’Alcúdia. DS núm. 52, pàg. 688.

RGE núm. 14856/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a extinció dels vessaments
contaminants al torrent Solleric. DS núm. 54, pàg. 750.

Compareixences

RGE núm. 890/17, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’explicar la gestió de la
Conselleria de Medi Ambient pel que fa a les inundacions a
Balears. DS núm. 40, pàg. 530.

RGE núm. 10450/17, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre la despesa de la
gestió dels fangs provinents de la depuradora de Santa Eulària.
DS núm. 51, pàg. 666.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del
Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
DS núm. 48, pàg. 622.

Del Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les
Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 696.

Proposicions no de llei

RGE núm. 17284/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a mesures urgents de protecció i conservació de l’illot de
S’Espalmador. DS núm. 37, pàg. 494.

RGE núm. 17511/16, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a recuperació
de les antigues xarxes ferroviàries de Mallorca. DS núm. 37,
pàg. 500.

RGE núm. 17836/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a derogació de l’impost al sol. DS núm. 38, pàg. 508.
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RGE núm. 869/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora i agilitació de les
previsions del Pla hidrològic de les Illes Balears en relació amb
les zones inundables. DS núm. 38, pàg. 513.

RGE núm. 886/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a manteniment de la superfície
mínima a sòl rústic. DS núm. 39, pàg. 518.

RGE núm. 889/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a ordenació urbanística de sòls
urbans i urbanitzables equilibrada, viable i sostenible. DS núm.
41, pàg. 550.

RGE núm. 2476/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a no a l’energia nuclear. DS núm. 39, pàg.
521.

RGE núm. 2478/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a depuradores de Menorca. DS núm. 42, pàg. 562.

RGE núm. 2484/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la realització d’estudi d’impacte de protocols de la
Unió Europea que afectin les nostres produccions. DS núm. 41,
pàg. 555.

RGE núm. 4349/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a creació d’un refugi a la finca de
Planícia. DS núm. 43, pàg. 570.

RGE núm. 4445/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reserva marina d’interès pesquer de Tagomago i zones
adjacents. DS núm. 46, pàg. 598.

RGE núm. 4751/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a impuls dels serveis ferroviaris al transport
públic balear. DS núm. 45, pàg. 588.

RGE núm. 4795/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mitjans de lluita contra els incendis forestals. DS núm. 47,
pàg. 608.

RGE núm. 5368/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a regulació urgent dels habitatges
a preu taxat. DS núm. 46, pàg. 602.

RGE núm. 6205/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a instal·lació i control de
mesuradors de pol·len. DS núm. 50, pàg. 650.

RGE núm. 6509/17, dels grups parlamentaris Mixt i MÉS
per Menorca, relativa a rebuig de les polítiques de l’Estat
respecte de la plataforma d’emmagatzemament de gas Castor
a les costes de Tarragona i Castelló. DS núm. 50, pàg. 653.

RGE núm. 6978/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaració de continuïtat ecològica dels LIC marítims de l’illa
de Formentera per part de l’Estat. DS núm. 50, pàg. 660.

RGE núm. 10406/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a canvi d’ubicació de la central elèctrica de GESA-
Endesa de Maó. DS núm. 52, pàg. 680.

RGE núm. 10996/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reducció de l’abocament
d’aigües depurades a través d’emissaris submarins a la badia
d’Alcúdia. DS núm. 52, pàg. 688.

RGE núm. 14856/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a extinció dels vessaments
contaminants al torrent Solleric. DS núm. 54, pàg. 750.

Sol·licituds de compareixença

RGE núm. 890/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’explicar la gestió de la
Conselleria de Medi Ambient pel que fa a les inundacions a
Balears. DS núm. 36, pàg. 491.

RGE núm. 10691/16, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, del president de l’Autoritat Portuària de les Illes
Balears per tal d’informar sobre el projecte d’ampliació de la
dàrsena del Port d’Alcúdia. DS núm. 42, pàg. 565.

Compareixences

RGE núm. 14513/16, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal de retre compte de les noves línies
estratègiques de gestió a l’Institut Balear de l’Habitatge,
IBAVI. DS núm. 36, pàg. 474.

RGE núm. 890/17, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’explicar la gestió de la
Conselleria de Medi Ambient pel que fa a les inundacions a
Balears. DS núm. 40, pàg. 530.

MERCADAL I CAMPS, MARGARET (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 2478/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a depuradores de Menorca. DS núm. 42, pàg. 562.

RGE núm. 5368/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a regulació urgent dels habitatges
a preu taxat. DS núm. 46, pàg. 602.

RGE núm. 5913/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a xarxa d’abastament d’aigua potable en alta per a l’illa de
Menorca. DS núm. 49, pàg. 642.

RGE núm. 6205/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a instal·lació i control de
mesuradors de pol·len. DS núm. 50, pàg. 650.
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RGE núm. 10406/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a canvi d’ubicació de la central elèctrica de GESA-
Endesa de Maó. DS núm. 52, pàg. 680.

D’altres

Intervenció en relació amb la no-compareixença del
president de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears, RGE
núm. 10691/17, per tal d’informar sobre el projecte
d’ampliació de la dàrsena del Port d’Alcúdia. DS núm. 51, pàg.
675.

MORRÁS I ALZUGARAY, AITOR (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4445/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reserva marina d’interès pesquer de Tagomago i zones
adjacents. DS núm. 46, pàg. 598.

RGE núm. 5413/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures per afavorir l’accés a l’habitatge a l’illa de Formentera.
DS núm. 47, pàg. 612.

Compareixences

RGE núm. 14513/16, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal de retre compte de les noves línies
estratègiques de gestió a l’Institut Balear de l’Habitatge,
IBAVI. DS núm. 36, pàg. 474.

NADAL I HOMAR, RAFAEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 17511/16, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a recuperació
de les antigues xarxes ferroviàries de Mallorca. DS núm. 37,
pàg. 500.

RGE núm. 17836/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a derogació de l’impost al sol. DS núm. 38, pàg. 508.

RGE núm. 886/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a manteniment de la superfície
mínima a sòl rústic. DS núm. 39, pàg. 518.

RGE núm. 889/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a ordenació urbanística de sòls
urbans i urbanitzables equilibrada, viable i sostenible. DS núm.
41, pàg. 550.

RGE núm. 4349/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a creació d’un refugi a la finca de
Planícia. DS núm. 43, pàg. 570.

RGE núm. 4751/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a impuls dels serveis ferroviaris al transport
públic balear. DS núm. 45, pàg. 588.

RGE núm. 10996/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reducció de l’abocament
d’aigües depurades a través d’emissaris submarins a la badia
d’Alcúdia. DS núm. 52, pàg. 688.

RGE núm. 14856/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a extinció dels vessaments
contaminants al torrent Solleric. DS núm. 54, pàg. 750.

Compareixences

RGE núm. 14513/16, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal de retre compte de les noves línies
estratègiques de gestió a l’Institut Balear de l’Habitatge,
IBAVI. DS núm. 36, pàg. 474.

OBRADOR I GUZMAN, MARIA CONCEPCIÓ (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 17511/16, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a recuperació
de les antigues xarxes ferroviàries de Mallorca. DS núm. 37,
pàg. 500.

RGE núm. 5368/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a regulació urgent dels habitatges
a preu taxat. DS núm. 46, pàg. 602.

PERELLÓ I JORQUERA, ANTÒNIA MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del
Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
DS núm. 48, pàg. 622.

Del Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les
Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 696.

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les
Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 696.
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REUS I DARDER, ANTONI (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Compareixences

RGE núm. 14513/16, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal de retre compte de les noves línies
estratègiques de gestió a l’Institut Balear de l’Habitatge,
IBAVI. DS núm. 36, pàg. 474.

RIBAS I RIBAS, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4795/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mitjans de lluita contra els incendis forestals. DS núm. 47,
pàg. 608.

SEIJAS I PATIÑO, MARIA MONTSERRAT (Grup
Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei

RGE núm. 886/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a manteniment de la superfície
mínima a sòl rústic. DS núm. 39, pàg. 518.

RGE núm. 2476/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a no a l’energia nuclear. DS núm. 39, pàg.
521.

RGE núm. 2478/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a depuradores de Menorca. DS núm. 42, pàg. 562.

RGE núm. 4751/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a impuls dels serveis ferroviaris al transport
públic balear. DS núm. 45, pàg. 588.

Sol·licituds de compareixença

RGE núm. 10691/16, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, del president de l’Autoritat Portuària de les Illes
Balears per tal d’informar sobre el projecte d’ampliació de la
dàrsena del Port d’Alcúdia. DS núm. 42, pàg. 565.

Compareixences

RGE núm. 14513/16, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal de retre compte de les noves línies
estratègiques de gestió a l’Institut Balear de l’Habitatge,
IBAVI. DS núm. 36, pàg. 474.

RGE núm. 890/17, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’explicar la gestió de la
Conselleria de Medi Ambient pel que fa a les inundacions a
Balears. DS núm. 40, pàg. 530.

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICÒRDIA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 6509/17, dels grups parlamentaris Mixt i MÉS
per Menorca, relativa a rebuig de les polítiques de l’Estat
respecte de la plataforma d’emmagatzemament de gas Castor
a les costes de Tarragona i Castelló. DS núm. 50, pàg. 653.

Compareixences

RGE núm. 890/17, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’explicar la gestió de la
Conselleria de Medi Ambient pel que fa a les inundacions a
Balears. DS núm. 40, pàg. 530.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les
Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 696.

Proposicions no de llei

RGE núm. 17284/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a mesures urgents de protecció i conservació de l’illot de
S’Espalmador. DS núm. 37, pàg. 494.

RGE núm. 17511/16, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a recuperació
de les antigues xarxes ferroviàries de Mallorca. DS núm. 37,
pàg. 500.

RGE núm. 17836/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a derogació de l’impost al sol. DS núm. 38, pàg. 508.

RGE núm. 869/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora i agilitació de les
previsions del Pla hidrològic de les Illes Balears en relació amb
les zones inundables. DS núm. 38, pàg. 513.

RGE núm. 4795/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mitjans de lluita contra els incendis forestals. DS núm. 47,
pàg. 608.

RGE núm. 5413/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures per afavorir l’accés a l’habitatge a l’illa de Formentera.
DS núm. 47, pàg. 612.

RGE núm. 6509/17, dels grups parlamentaris Mixt i MÉS
per Menorca, relativa a rebuig de les polítiques de l’Estat
respecte de la plataforma d’emmagatzemament de gas Castor
a les costes de Tarragona i Castelló. DS núm. 50, pàg. 653.

RGE núm. 6978/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaració de continuïtat ecològica dels LIC marítims de l’illa
de Formentera per part de l’Estat. DS núm. 50, pàg. 660.
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MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I
PESCA, VICENÇ VIDAL I MATAS

Preguntes

RGE núm. 816/17, relativa a actuacions en relació amb la
proliferació de serps a l’illa d’Eivissa. DS núm. 44, pàg. 576.

RGE núm. 817/17, relativa a mesures proposades al Govern
central per eradicar el creixement de serps a Eivissa (1). DS
núm. 44, pàg. 576.

RGE núm. 818/17, relativa a mesures proposades al Govern
central per eradicar el creixement de serps a Eivissa (2). DS
núm. 44, pàg. 576.

RGE núm. 819/17, relativa a opinió del sector econòmic
afectat en relació amb la limitació d’entrada d’oliveres a
Eivissa com a mesura per eradicar la proliferació de serps. DS
núm. 44, pàg. 576. 

RGE núm. 820/17, relativa a estudi per a la recuperació de
la podarcis pityusensis. DS núm. 44, pàg. 576.

RGE núm. 821/17, relativa a incidència de les serps a la
població de podarcis pityusensis. DS núm. 44, pàg. 576.

Compareixences

RGE núm. 890/17, per tal d’explicar la gestió de la
Conselleria de Medi Ambient pel que fa a les inundacions a
Balears. DS núm. 40, pàg. 530.

RGE núm. 10450/17, per tal d’informar sobre la despesa de
la gestió dels fangs provinents de la depuradora de Santa
Eulària. DS núm. 51, pàg. 666.

CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT, MARC ISAAC PONS I PONS

Compareixences
RGE núm. 14513/16, per tal de retre compte de les noves

línies estratègiques de gestió a l’Institut Balear de l’Habitatge,
IBAVI. DS núm. 36, pàg. 474.

TEMÀTIC 

- A -

Aigua potable a Menorca
DS núm. 49, pàg. 642.

Aigües depurades
DS núm. 52, pàg. 688.

- C -

Castor
DS núm. 50, pàg. 653.

- D -

Depuradora de Santa Eulària
DS núm. 51, pàg. 666.

Depuradores de Menorca
DS núm. 42, pàg. 562.

- E -

Energia nuclear
DS núm. 39, pàg. 521.

Espalmador, S’
DS núm. 37, pàg. 494.

- G -

GESA-Endesa de Maó
DS núm. 52, pàg. 680.

- H -

Habitatges 
a Formentera
DS núm. 47, pàg. 612.
a preu taxat
DS núm. 46, pàg. 602

- I -

Impost al sol
DS núm. 38, pàg. 508.
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Incendis forestals
DS núm. 45, pàg. 588.
DS núm. 47, pàg. 608.

Inundacions
DS núm. 36, pàg. 491.
DS núm. 40, pàg. 530.

Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
DS núm. 36, pàg. 474.

- L -

LIC marítims de Formentera
DS núm. 50, pàg. 660.

- P -

Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de
Campos

DS núm. 48, pàg. 622.

Pla hidrològic de les Illes Balears
DS núm. 38, pàg. 513.

Planícia
DS núm. 43, pàg. 570.

Podarcis pityusensis.
DS núm. 44, pàg. 576.

Pol·len
DS núm. 50, pàg. 650.

Port d’Alcúdia
DS núm. 42, pàg. 565.
DS núm. 51, pàg. 675.

Protocols de la Unió Europea
DS núm. 41, pàg. 555.

- S -

Serps a Eivissa
DS núm. 44, pàg. 576.

Sòl rústic
DS núm. 39, pàg. 518.

Solleric, torrent
DS núm. 54, pàg. 750.

Sòls urbans i urbanitzables
DS núm. 41, pàg. 550.

- T -

Tagomago, reserva marina
DS núm. 43, pàg. 570.
DS núm. 46, pàg. 598.

Transport públic
DS núm. 45, pàg. 588.

- U -

Urbanisme
DS núm. 53, pàg. 696.

- X -

Xarxes ferroviàries de Mallorca
DS núm. 37, pàg. 500.
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