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Jurament o promesa de diputats i diputades 11

Eleccions diverses 11

Designacions diverses 12

Declaracions institucionals 12

Altres 12

INTERVINENTS

Diputats 12

Membres del Govern 35

TEMÀTIC 41

INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Elecció de la Mesa del Parlament.

DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 2.

Jurament o promesa dels diputats i les diputades

DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 8.

DEBAT D’INVESTIDURA

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears.

DS núm. 2 (29 i 30 de juny), pàg. 18.

SESSIÓ SOLEMNE D’OBERTURA DE
LEGISLATURA

Jurament o promesa de nous diputats i diputades.

DS núm. 3 (9 de juliol), pàg. 90.

Intervenció de la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament.

DS núm. 3 (9 de juliol), pàg. 90.

R a t i f ica c ió  d e l s  ca n d id a ts  i /o  ca n d id a tes  a

senadors/senadores que han de representar la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

DS núm. 3 (9 de juliol), pàg. 92.

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 4783/15, pel qual es deroga la Llei 9/2013, de 23

de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les

Illes Balears.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 359.

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016.

Debat de totalitat, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 664.

Debat i votació, DS núm. 21 (21 de desembre), pàg. 930.

RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l’any 2015 de la

paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes

de desembre de 2012.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 863.

PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 4281/15, relativa a Comissió General de consells

insulars.

Presa en consideració, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 242.

Procediment directe i en lectura única, DS núm. 17 (24 de

novembre), pàg. 758.

Debat i votació, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 758.

RGE núm. 4821/15, relativa a modificació de la Llei 3/1986,

de normalització lingüística.

Presa en consideració, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 572.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-001.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-001.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-002-01.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-003.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-010.pdf#page=53
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-021-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-019.pdf#page=45
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-008.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=31
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RGE núm. 5970/15, de modificació de la Llei 15/2010, de 22

de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears.

Presa en consideració, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 410.

Debat i votació, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 726.

DECRETS LLEI

2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de

grans establiments comercials.

DS núm. 5 (3 d’agost), pàg. 106.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 8379/15, al Projecte de llei RGE núm. 8180/15,

de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les

Illes Balears per a l’any 2016.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 669.

RGE núm. 8380/15, al Projecte de llei RGE núm. 8180/15,

de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les

Illes Balears per a l’any 2016.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 671.

RGE núm. 8399/15, al Projecte de llei RGE núm. 8180/15,

de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les

Illes Balears per a l’any 2016.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 673.

INTERPELALACIONS

RGE núm. 4308/15, relativa a política del Govern en

matèria turística.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 225.

RGE núm. 4336/15, relativa a política educativa del Govern

i inici del curs escolar.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 184.

RGE núm. 4560/15, relativa a renda bàsica progressiva.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 447.

RGE núm. 4561/15, relativa a política en matèria de

discapacitat.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 507.

RGE núm. 4562/15, relativa a pla contra desnonaments.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 608.

RGE núm. 4563/15, relativa a rescat energètic.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 785.

RGE núm. 5026/15, relativa a control del dèficit i nivell

d’endeutament.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 558.

RGE núm. 5035/15, relativa a política del Govern en relació

amb el nomenament d’alts càrrecs i personal eventual.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 140.

RGE núm. 5260/15, relativa a nou model de finançament

autonòmic.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 892.

RGE núm. 5426/15, relativa a mitjans de comunicació.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 276.

RGE núm. 5448/15, relativa a política de nomenament

d’alts càrrecs i responsables d’empreses públiques del

Govern.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 323.

RGE núm. 6347/15, relativa a negativa del Govern a

complir amb els acords firmats en relació amb el pagament

de la carrera professional sanitària.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 394.

RGE núm. 7889/15, relativa a modificació de la Llei

agrària.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 720.

RGE núm. 8752/15, relativa a política de protecció del

territori.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 837.

MOCIONS

RGE núm. 5632/15, relativa a política del Govern en relació

amb el nomenament d’alts càrrecs i personal eventual.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 230.

RGE núm. 6110/15, relativa a política del Govern en

matèria turística.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 327.

RGE núm. 6627/15, relativa a nou model de l’Ens Públic

IB3.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 399.

RGE núm. 6946/15, relativa a política de nomenaments

d’alts càrrecs i responsables d’empreses públiques del

Govern.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 453.

RGE núm. 7331/15, relativa a negativa del Govern a

complir amb els acords firmats en relació amb el pagament

de la carrera professional sanitària.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 512.

RGE núm. 7685/15, relativa a renda bàsica progressiva.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 564.

RGE núm. 8233/15, relativa a política en matèria de

discapacitat.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 613.

RGE núm. 8368/15, relativa a control del dèficit i nivell

d’endeutament.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 740.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-011.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-008.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-012.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-013.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-020.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-009.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-010.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-011.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-019.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-008.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-010.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-011.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-012.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-013.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=39
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RGE núm. 8531/15, relativa a pla contra desnonaments.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 749.

RGE núm. 9632/15, relativa a modificació de la Llei

agrària.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 842.

RGE núm. 9927/15, relativa a rescat energètic.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 897.

PREGUNTES

RGE núm. 5396/15, relativa a declaracions sobre la

suposada oferta de nacionalitat catalana als balears.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 136.

RGE núm. 5397/15, relativa a la prolongació de la línia de

tren fins a Artà.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 123.

RGE núm. 5399/15, relativa a atorgament de la nacionalitat

catalana als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 135.

RGE núm. 5400/15, relativa a la contractació del Sr. Juli

Fuster.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 124.

RGE núm. 5401/15, relativa a tarifa plana de 30 euros per

als vols interilles.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 125.

RGE núm. 5402/15, relativa a declaracions del president

del Consell Insular de Mallorca en relació amb els

agricultors d’Extremadura.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 126.

RGE núm. 5403/15, relativa a l’habilitació dels ducs d’alba

en el port de Ciutadella.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 128.

RGE núm. 5404/15, relativa a quantificació de les

actuacions de la Conselleria de Salut.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 129.

RGE núm. 5405/15, relativa a contractació dels càrrecs de

confiança.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 138.

RGE núm. 5407/15, relativa a deute del Govern.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 137.

RGE núm. 5408/15, relativa a compliment de la legalitat.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 130.

RGE núm. 5425/15, relativa a pobresa energètica.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 131.

RGE núm. 5427/15, relativa a pla contra l’explotació

laboral.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 132.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 167.

RGE núm. 5428/15, relativa a comissió d’experts sobre

finançament autonòmic.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 132.

RGE núm. 5429/15, relativa a colAlegis concertats del Parc

Bit.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 133.

RGE núm. 5532/15, relativa a recepció de TV3 i resta de

canals televisius en llengua catalana.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 168.

RGE núm. 5534/15, relativa a aparcament del nou hospital

de Can Misses.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 172.

RGE núm. 5535/15, relativa a concert de les places de

batxillerat al colAlegi La Salle de Maó.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 172.

RGE núm. 5536/15, relativa a inici del curs escolar.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 169.

RGE núm. 5537/15, relativa a concerts dels colAlegis Aixa i

Llaüt.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 174.

RGE núm. 5538/15, relativa a neteja de torrents.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 175.

RGE núm. 5539/15, relativa a política tributària del

Govern.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 183.

RGE núm. 5540/15, relativa a Palau de Congressos de

Palma.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 176.

RGE núm. 5541/15, relativa a localització de les fosses de la

Guerra Civil.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 177.

RGE núm. 5542/15, relativa a inundacions a l’autovia

d’Eivissa.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 169.

RGE núm. 5543/15, relativa a memòries anuals del Consell

Consultiu de les Illes Balears.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 178.

RGE núm. 5544/15, relativa a política de gestió de la ràdio

i la televisió públiques.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 179.

RGE núm. 5545/15, relativa a tributs que apujarà el

Govern.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 182.

RGE núm. 5546/15, relativa a obertura dels centres de salut

els horabaixes.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-019.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-020.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=18
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DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 170.

RGE núm. 5548/15, relativa a depuradores d’aigües.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 181.

RGE núm. 5697/15, relativa a consens sobre l’ecotaxa.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 221.

RGE núm. 5698/15, relativa a accions contra la

discriminació de Balears en els pressuposts generals de

l’Estat.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 214.

RGE núm. 5699/15, relativa a ajuts i mitjans econòmics i

materials als pacients i acompanyants de M enorca, Eivissa

i Formentera.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 215.

RGE núm. 5701/15, relativa a tractament de les modalitats

insulars a la radio i televisió de les Illes Balears.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 220.

RGE núm. 5702/15, relativa a seguretat en radioteràpia.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 211.

RGE núm. 5703/15, relativa a política en matèria

d’interins.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 212.

RGE núm. 5704/15, relativa a derogació del Decret Llei

5/2012, d’1 de juny.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 216.

RGE núm. 5705/15, relativa a mesures fiscals contra

l’habitatge buit.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 223.

RGE núm. 5707/15, relativa a projecte de tramvia

d’Eivissa.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 218.

RGE núm. 5708/15, relativa a dietes dels membres del

Govern.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 217.

RGE núm. 5709/15, relativa a reducció del nivell

d’endeutament de la comunitat autònoma.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 219.

RGE núm. 5710/15, relativa a modificació de la Llei

reguladora de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 213.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 256.

RGE núm. 5711/15, relativa a actualització del portal de

transparència del Govern.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 220.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 257.

RGE núm. 5712/15, relativa a estat de la depuradora de

Santa Eulàlia.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 213.

RGE núm. 5713/15, relativa a pagament de la carrera

professional.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 224.

RGE núm. 6007/15, relativa a seguretat en el transport

públic d'autobús.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 258.

RGE núm. 6008/15, relativa a inversions al dic de Son

Blanc de Ciutadella.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 259.

RGE núm. 6009/15, relativa a informe jurídic sobre

l'adjudicació de la gestió del Palau de Congressos.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 265.

RGE núm. 6012/15, relativa a millores d'insonorització de

l'estació de generació de Gesa a Formentera.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 266.

RGE núm. 6013/15, relativa a ajudes a la dependència.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 264.

RGE núm. 6014/15, relativa a reunió del Govern amb el

ministre Montoro.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 272.

RGE núm. 6015/15, relativa a pressupost de la renda

bàsica.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 261.

RGE núm. 6016/15, relativa a irregularitats en els

contractes del sector hoteler.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 267.

RGE núm. 6017/15, relativa a suspensió de la instalAlació de

dos ducs d'alba en el port de Ciutadella.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 271.

RGE núm. 6018/15, relativa a ajudes de la política agrària

comunitària.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 269.

RGE núm. 6019/15, relativa a centre BIT de Menorca.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 262.

RGE núm. 6020/15, relativa a neteja de la zona portuària

de Sant Antoni de Portmany.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 263.

RGE núm. 6108/15, relativa a facultat de medicina.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 270.

RGE núm. 6170/15, relativa a beques de menjador per

motius socioeconòmics.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 273.

RGE núm. 6304/15, relativa a suspensió dels acords en

relació amb la carrera professional.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 274.
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RGE núm. 6452/15, relativa a decret de protecció de la

posidònia oceànica.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 316.

RGE núm. 6466/15, relativa a recursos destinats a la

Delegació de Sanitat i Consum de l'illa d'Eivissa.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 310.

RGE núm. 6467/15, relativa a energies fòssils a Menorca.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 311.

RGE núm. 6468/15, relativa a joves emigrats per causes

econòmiques.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 320.

RGE núm. 6469/15, relativa a Fundació de la dependència

envers els consells insulars.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 307.

RGE núm. 6471/15, relativa a diferències entre renda

mínima i renda bàsica.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 317.

RGE núm. 6474/15, relativa a relacions entre el Govern de

les Illes Balears i els consells insulars.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 313.

RGE núm. 6475/15, relativa a concert de serveis socials.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 312.

RGE núm. 6476/15, relativa a regulació del lloguer de

vacances.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 314.

RGE núm. 6477/15, relativa a càrrecs directius de

l'Hospital de Son Espases.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 313.

RGE núm. 6478/15, relativa a II Pla d'igualtat dels

empleats públics.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 308.

RGE núm. 6479/15, relativa a nou CEIP de Cala Bou.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 309.

RGE núm. 6480/15, relativa a increment de la pressió fiscal.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 321.

RGE núm. 6481/15, relativa a traspàs de competències.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 318.

RGE núm. 6484/15, relativa a regulació del tot inclòs.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 319.

RGE núm. 6753/15, relativa a delimitació de costes.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 387.

RGE núm. 6758/15, relativa a diàleg amb les acadèmies de

formació.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 379.

RGE núm. 6759/15, relativa a participació ciutadana en

l’elaboració d’una normativa.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 381.

RGE núm. 6760/15, relativa a rescat de la ciutadania.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 382.

RGE núm. 6761/15, relativa a transferència en matèria de

turisme als consells insulars.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 388.

RGE núm. 6762/15, relativa a seguretat jurídica.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 384.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 427.

RGE núm. 6763/15, relativa a resolució dels problemes en

matèria de depuració i subministrament d’aigua.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 385.

RGE núm. 6764/15, relativa a cent dies de govern.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 393.

RGE núm. 6765/15, relativa a valoració de la introducció

de la LOMCE.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 384.

RGE núm. 6766/15, relativa a implantació de la tercera

llengua en educació.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 391.

RGE núm. 6767/15, relativa a cànon de sanejament

d’aigües.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 389.

RGE núm. 6772/15, relativa a llengua de signes.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 390.

RGE núm. 6773/15, relativa a oficina antifrau.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 385.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 428.

RGE núm. 6774/15, relativa a retorn dels drets dels

treballadors de les administracions públiques.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 391.

RGE núm. 6947/15, relativa a declaració d’emergència de

l’emissari de Talamanca.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 380.

RGE núm. 6959/15, relativa a negociació del deute públic

de la comunitat autònoma.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 430.

RGE núm. 6960/15, relativa a aparcaments als hospitals

públics.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 442.

RGE núm. 6961/15, relativa a dietes dels càrrecs públics.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 433.
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RGE núm. 6962/15, relativa a resultat del Pla d'inspecció

de treball.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 432.

RGE núm. 7084/15, relativa a espècies invasores.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 441.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 491.

RGE núm. 7093/15, relativa a pressuposts en innovació.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 445.

RGE núm. 7094/15, relativa a alta tensió del Port

d'Alcúdia.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 438.

RGE núm. 7096/15, relativa a nous càrrecs directius de

l'Hospital Son Espases.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 434.

RGE núm. 7098/15, relativa a modificació de l'impost de

successions i donacions.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 439.

RGE núm. 7099/15, relativa a nova redacció de la Llei de

capitalitat de Palma.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 441.

RGE núm. 7100/15, relativa a concertació de places

residencials del Consorci per a la protecció i acollida de

persones disminuïdes psíquiques profundes de les Illes

Balears.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 436.

RGE núm. 7101/15, relativa a destinació de la recaptació de

l'ecotaxa.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 429.

RGE núm. 7102/15, relativa a ús polític d'algunes

instalAlacions educatives de les Illes Balears.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 437.

RGE núm. 7104/15, relativa a criteris dels nous

currículums.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 443.

RGE núm. 7390/15, relativa a mort d'un menor al centre Es

Pinaret.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 446.

RGE núm. 7550/15, relativa accions per a la consolidació de

plantilles de la policia local.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 501.

RGE núm. 7551/15, relativa a decret de regulació de

fondeigs.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 502.

RGE núm. 7554/15, relativa a valoració de la temporada

turística.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 502.

RGE núm. 7555/15, relativa a cursos per a l'accés al cos de

policia local.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 497.

RGE núm. 7556/15, relativa a pla contra els desnonaments.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 498.

RGE núm. 7557/15, relativa a cost del canvi d’estructura

del Govern.

DS núm. 13 (27 d’octubre).

RGE núm. 7558/15, relativa a retirada de l'amiant dels

centres educatius.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 491.

RGE núm. 7559/15, relativa a reducció de les llistes

d'espera.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 494.

RGE núm. 7560/15, relativa a mesures en matèria sanitària.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 506.

RGE núm. 7564/15, relativa a negociació de la carrera

professional.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 503.

RGE núm. 7565/15, relativa a obertura dels centres de salut

els horabaixes.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 496.

RGE núm. 7566/15, relativa a Llei de turisme.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 492.

RGE núm. 7567/15, relativa a auditoria ciutadana al deute

públic.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 505.

RGE núm. 7568/15, relativa a protecció de S'Espalmador.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 493.

RGE núm. 7569/15, relativa a frau de la Volkswagen.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 494.

RGE núm. 7861/15, relativa a ajuts a la tecnificació i als

esportistes d’alt nivell.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 556.

RGE núm. 7863/15, relativa a Pla estratègic de funció

pública.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 549.

RGE núm. 7865/15, relativa a sentència del Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears 585/2015, de 7

d'octubre.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 544.

RGE núm. 7866/15, relativa a eliminació del copagament de

qualsevol tipus.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 546.
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RGE núm. 7867/15, relativa a expedients pendents dels

informes de la Conselleria de M edi Ambient.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 543.

RGE núm. 7868/15, relativa a infraccions laborals

detectades un cop realitzades les inspeccions.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 557.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 592.

RGE núm. 7869/15, relativa a retard en l'avançament del

pagament de les ajudes PAC.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 551.

RGE núm. 7877/15, relativa a noves instalAlacions

educatives.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 552.

RGE núm. 7879/15, relativa a custòdia compartida.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 555.

RGE núm. 7880/15, relativa a política de contractació de la

Conselleria d’Educació.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 557.

RGE núm. 7882/15, relativa a habitatges en lloguer social

de les entitats bancàries.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 547.

RGE núm. 7884/15, relativa a Palau de Congressos.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 546.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 591.

RGE núm. 7885/15, relativa a reforma de la Llei agrària.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 548.

RGE núm. 8183/15, relativa a carrera professional.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 545.

RGE núm. 8235/15, relativa a distinció entre funcionaris de

serveis generals i estatutaris.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 553.

RGE núm. 8275/15, relativa a pagament de convenis 2015

amb entitats sense ànim de lucre.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 604.

RGE núm. 8279/15, relativa a mesa paritària del sector

públic instrumental.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 596.

RGE núm. 8280/15, relativa a ampliació de les reserves

marines d'El Toro i Malgrats.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 593.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 644.

RGE núm. 8281/15, relativa a publicació dels acords

adoptats pel Consell de Govern.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 600.

RGE núm. 8282/15, relativa a política econòmica que fa el

Govern de les Illes Balears.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 593.

RGE núm. 8283/15, relativa a modificació del centre de

Palma com a zona de gran afluència turística.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 601.

RGE núm. 8284/15, relativa a formació dual per a

colAlectius vulnerables.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 597.

RGE núm. 8285/15, relativa a pressuposts de la comunitat

autònoma per al 2016.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 607.

RGE núm. 8286/15, relativa a dades d'atur d'octubre.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 604.

RGE núm. 8287/15, relativa a robatoris a Eivissa.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 598.

RGE núm. 8289/15, relativa a material ortoprotètic.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 594.

RGE núm. 8291/15, relativa a iniciativa legislativa popular

de protecció del territori.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 595.

RGE núm. 8290/15, relativa a nomenament d’una

coordinadora assistencial d’atenció a l’usuari de l’Ib-salut.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 599.

RGE núm. 8292/15, relativa a igualtat de drets i

oportunitats.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 603.

RGE núm. 8331/15, relativa a aturats de més de 45 anys.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 606.

RGE núm. 8448/15, relativa a mecenatge mediambiental.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 659.

RGE núm. 8449/15, relativa a endeutament de la comunitat

autònoma.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 648.

RGE núm. 8450/15, relativa a pagament de la carrera

professional a Serveis Generals.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 645.

RGE núm. 8451/15, relativa a plans contra la violència

masclista.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 660.

RGE núm. 8452/15, relativa a subministrament de

metadona a les illes d'Eivissa i Menorca.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 649.

RGE núm. 8454/15, relativa a nova coordinadora de

prevenció de riscos laborals.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 650.

RGE núm. 8455/15, relativa a suspensió del curs bàsic de

policia local.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 655.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=15


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  2015 9

 

RGE núm. 8456/15, relativa a recuperació dels canals

catalans de televisió.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 646.

RGE núm. 8457/15, relativa a pagament de la quantia per

a la finalització de les obres del Palau de Congressos.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 657.

RGE núm. 8458/15, relativa a pagament de bestretes a

compte del model de finançament dels consells insulars.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 651.

RGE núm. 8459/15, relativa a l’emissari de la Platja de

Talamanca.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 647.

RGE núm. 8460/15, relativa a obertura dels centres de salut

els horabaixes.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 661.

RGE núm. 8462/15, relativa a partida de turisme i ecotaxa.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 653.

RGE núm. 8463/15, relativa a programació i difusió de les

arts escèniques.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 654.

RGE núm. 8518/15, relativa a accident a les vies del tren.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 656.

RGE núm. 8609/15, relativa a negociació amb l’Assemblea

docent.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 712.

RGE núm. 8610/15, relativa a connectivitat aèria.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 717.

RGE núm. 8612/15, relativa a Centre Bit Menorca.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 707.

RGE núm. 8613/15, relativa a aparell de radiologia a Dalt

Sant Joan.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 709.

RGE núm. 8614/15, relativa a projectes d'electrificació del

tren d'Inca fins a Manacor.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 703.

RGE núm. 8615/15, relativa a actuacions per evitar la

pèrdua de connectivitat amb la península.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 715.

RGE núm. 8616/15, relativa a esborrany d'estratègia

d'inclusió social.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 710.

RGE núm. 8617/15, relativa a ajuda al Consell de Menorca

per pagar la sentència de Cesgarden.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 714.

RGE núm. 8618/15, relativa a ampliació dels horaris

d'obertura de les unitats bàsiques de salut.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 719.

RGE núm. 8619/15, relativa a obertura dels centres

l'horabaixa.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 704.

RGE núm. 8620/15, relativa a mesures d'emprenedoria

empresarial i ocupabilitat.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 716.

RGE núm. 8621/15, relativa a sous dels empleats públics.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 705.

RGE núm. 8622/15, relativa a Reserva de la Biosfera.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 706.

RGE núm. 8624/15, relativa a recaptació d'imposts

municipals.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 708.

RGE núm. 8625/15, relativa a Fundació Balear de la

Memòria Democràtica.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 711.

RGE núm. 8865/15, relativa a control de party boats.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 778.

RGE núm. 8866/15, relativa a construcció en sòl rústic.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 775.

RGE núm. 8867/15, relativa a emergència de l'emissari de

Talamanca.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 781.

RGE núm. 8871/15, relativa a cobrament de l’impost

turístic.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 767.

RGE núm. 8872/15, relativa a nombre de turistes de

creuers en el 2016.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 777.

RGE núm. 8873/15, relativa a justificació en relació amb el

model de prestació del servei de radioteràpia.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 772.

RGE núm. 8874/15, relativa a reducció d’organismes

innecessaris.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 768.

RGE núm. 8875/15, relativa a televisió pública de qualitat.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 769.

RGE núm. 8876/15, relativa a cessament d’una directora de

l’oficina del SOIB a Palma.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 776.

RGE núm. 8877/15, relativa a actuacions per garantir el

final de les obres del Palau de Congressos de Palma.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 783.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=19


10 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2015 

 

RGE núm. 8893/15, relativa a entrada als jardins de

Marivent.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 770.

RGE núm. 8894/15, relativa a menjadors escolars a Sant

Joan de Labritja.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 771.

RGE núm. 8895/15, relativa a habitatge buit.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 773.

RGE núm. 9657/15, relativa a Govern balear i Institut

Ramon Llull.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 780.

RGE núm. 9661/15, relativa a acord amb l'Assemblea de

Docents.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 782.

RGE núm. 9729/15, relativa a modificació de la Llei 8/2000,

de 27 d’octubre, de consells insulars.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 829.

RGE núm. 9730/15, relativa a assignació a la formació

professional.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 819.

RGE núm. 9731/15, relativa a copagament farmacèutic.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 824.

RGE núm. 9732/15, relativa a dades d’atur a les Balears en

el mes de novembre.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 826.

RGE núm. 9733/15, relativa a iniciatives en matèria de

comerç.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 832.

RGE núm. 9734/15, relativa a política del Govern d’estímul

a la contractació indefinida.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 821.

RGE núm. 9735/15, relativa a finançament de cursos per a

ocupats i desocupats.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 827.

RGE núm. 9736/15, relativa a treballs per a la

reindustrialització de la nostra comunitat autònoma.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 830.

RGE núm. 9737/15, relativa a Comissió Bilateral Mixta.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 836.

RGE núm. 9738/15, relativa a gratuïtat dels aparcaments

dels hospitals públics.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 828.

RGE núm. 9739/15, relativa a gestió dels ports d’interès

general.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 835.

RGE núm. 9740/15, relativa a energies renovables.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 820.

RGE núm. 9741/15, relativa a rescat farmacèutic.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 833.

RGE núm. 9742/15, relativa a pista forestal a Bunyola.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 822.

RGE núm. 9743/15, relativa a electrificació del tren a

Manacor i a Sa Pobla.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 823.

RGE núm. 10014/15, relativa a desenvolupament de la Llei

11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport

marítim.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 887.

RGE núm. 10068/15, relativa a sous dels professors de

l’escola concertada.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 883.

RGE núm. 10069/15, relativa al Decret de garantia de

demora.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 888.

RGE núm. 10070/15, relativa a valoració de l’obertura de

centres de salut.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 884.

RGE núm. 10073/15, relativa a Pla d’habitatge.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 875.

RGE núm. 10074/15, relativa a mesures per allargar la

temporada turística.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 885.

RGE núm. 10075/15, relativa a increment de les

aportacions econòmiques als consells insulars.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 881.

RGE núm. 10076/15, relativa a compliment dels convenis de

dependència signats amb els ajuntaments.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 884.

RGE núm. 10077/15, relativa a política d’ocupació.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 877.

RGE núm. 10078/15, relativa a pressuposts de la

Conselleria de Salut per al 2016.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 882.

RGE núm. 10080/15, relativa a drets dels empleats públics.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 878.

RGE núm. 10081/15, relativa a protecció d’Es Molinar de

Palma.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 876.

RGE núm. 10082/15, relativa a article 135 de la

Constitució.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 889.
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RGE núm. 10083/15, relativa a autobusos escolars.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 880.

RGE núm. 10263/15, relativa a funcionament de les unitats

bàsiques i centres de salut.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 891.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4223/15, relativa a modificació de la Llei

11/2014, de comerç.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 151.

RGE núm. 4359/15, relativa a límit del dèficit per a 2016.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 197.

RGE núm. 4362/15, relativa a dret universal a rebre

atenció sanitària.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 908.

RGE núm. 4488/15, relativa a suport a la continuïtat del

Club Nàutic d’Eivissa.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 145.

RGE núm. 4568/15, relativa a creació d’una ponència per

tal d’elaborar una proposta de text de la llei del tercer

sector.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 633.

RGE núm. 4982/15, relativa a creació d’una ponència

d’estudi en relació amb la composició del Ple del Consell

Insular de Formentera.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 790.

RGE núm. 5050/15, relativa a incentius al sector

audiovisual de les Illes Balears.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 796.

RGE núm. 5128/15, relativa a dotació per turisme

diferenciat a Menorca.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 805.

RGE núm. 5375/15, relativa a pressuposts generals de

l’Estat per a 2016.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 292.

RGE núm. 5376/15, relativa a posicionament del Parlament

de les Illes Balears davant la voluntat separatista d’alguns

polítics catalans i solidaritat envers els seus ciutadans.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 281.

RGE núm. 5398/15, relativa a reducció de l’IVA per a béns

i activitats culturals.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 917.

RGE núm. 5424/15, relativa a proposta de reforma del

Reglament del Parlament de les Illes Balears.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 189.

RGE núm. 5483/15, relativa a defensa de l’estat de dret i la

cohesió d’Espanya.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 621.

RGE núm. 6122/15, relativa a compliment dels acords

relatius a la carrera professional del personal al servei de

l’Administració de la CAIB.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 528.

RGE núm. 6161/15, relativa a privatització d’AENA.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 464.

RGE núm. 6448/15, relativa a programes d’ajuts a les

famílies.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 475.

RGE núm. 6488/15, relativa a garantia habitacional

immediata per a les dones violentades per la violència

masclista i pel manteniment de serveis municipals i públics.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 520.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 5636/15, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presentació

del límit màxim de despesa no financera per a l’exercici

2016 (amb debat i votació).

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 338.

INFORMES

Informes de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i les

Diputades sobre règim d’incompatibilitats dels diputats.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 423.

JURAMENT O PROMESA DE DIPUTATS I
DIPUTADES

Jurament o promesa de nous diputats i diputades.

DS núm. 3 (9 de juliol), pàg. 90.

ELECCIONS DIVERSES

Dels membres del consell de direcció i del director o la

directora de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears.

DS núm. 4 (21 de juliol), pàg. 98.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 859.

Dels síndics de la Sindicatura de Comptes de les Illes

Balears.

DS núm. 4 (21 de juliol), pàg. 100.

De membres del Consell Consultiu de les Illes Balears.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 857.
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D’un membre del Consell de Direcció de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears

DS núm. 21 (22 de desembre), pàg. 1137.

DESIGNACIONS DIVERSES 

Del candidat per cobrir la vacant de magistrat del Tribunal

Constitucional.

DS núm. 4 (21 de juliol), pàg. 99.

Dels membres del Consell Social de la Universitat de les

Illes Balears.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 427.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 663.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Sobre la crisi dels refugiats.

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 123.

Sobre pacte polític, social i institucional contra la violència

de gènere.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 255.

Relativa a la Convenció sobre els drets de la infància.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 643.

Pels atemptats de París de 13 de novembre de 2015.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 643.

D’ALTRES

Adopció d’acord sobre la celebració de sessions

extraordinàries.

DS núm. 21 (22 de desembre), pàg. 1137.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABRIL I HERVÁS, DAVID (Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 8.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 84.

Decrets llei

2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de

grans establiments comercials, DS núm. 5 (3 d’agost), pàg.

111-112.

Proposicions de llei

RGE núm. 5970/15, dels grups parlamentaris Socialista,

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

de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Presa en

consideració, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 413 i 421. Debat

i votació, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 731-732.

Mocions

RGE núm. 5632/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb el nomenament d’alts

càrrecs i personal eventual, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg.

234-235.

RGE núm. 6110/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en matèria turística, DS núm. 10 (6

d’octubre), pàg. 329-331.

RGE núm. 6627/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a nou

model de l’Ens Públic IB3, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg.

403-404.

RGE núm. 6946/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a política de nomenaments d’alts càrrecs i

responsables d’empreses públiques del Govern, DS núm. 12

(20 d’octubre), pàg. 458-459.

RGE núm. 9927/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rescat energètic, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 902-904.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5376/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

posicionament del Parlament de les Illes Balears davant la

voluntat separatista d’alguns polítics catalans i solidaritat

envers els seus ciutadans, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg.

286-287.

RGE núm. 5424/15, dels grups parlamentaris Socialista,

Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i

Mixt, relativa a proposta de reforma del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, DS núm. 7 (15 de setembre),

pàg. 191-192.

RGE núm. 5483/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a defensa de l’estat de dret i la cohesió d’Espanya, DS núm. 15

(10 de novembre), pàg. 627-629.

R a t i f ica c ió  d e l s  ca n d id a ts  i /o  ca n d id a tes  a

senadors/senadores que han de representar la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

DS núm. 3 (9 de juliol), pàg. 92.

Eleccions diverses

Dels membres del consell de direcció i del director o la

directora de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,

DS núm. 4 (21 de juliol), pàg. 98.

Qüestió d’ordre

En relació amb el Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-021-03.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-004.pdf#page=3
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Balears per a l’any 2016, DS núm. 21 (21 i 22 de desembre),

pàg. 977.

AGUILERA I C ARRILLO , SALVADOR (Grup

Parlamentari Podem Illes Balears)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 8.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 84.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 935-936, 943-944,

1003-1005.

Preguntes

RGE núm. 5542/15, relativa a inundacions a l’autovia

d’Eivissa, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 170.

RGE núm. 5704/15, relativa a derogació del Decret Llei

5/2012, d’1 de juny, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 217.

RGE núm. 6962/15, relativa a resultat del Pla d'inspecció de

treball, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 432-433.

RGE núm. 8291/15, relativa a iniciativa legislativa popular

de protecció del territori, DS núm. 15 (10 de novembre), pàg.

595-596.

RGE núm. 8894/15, relativa a menjadors escolars a Sant

Joan de Labritja, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 771-772.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5375/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pressuposts generals de l’Estat per a 2016, DS núm.

9 (29 de setembre), pàg. 295-297.

Qüestió d’ordre

En relació amb el Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 21 (21 i 22 de desembre),

pàg. 977.

ALCOVER I ORDINAS, ANDREU (Grup Parlamentari

Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 8.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 84.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat de

totalitat, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 690-692 i 697-

698. Debat i votació, DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg.

939-941, 945-946, 1018-1019, 1020.

Esmenes a la totalitat 

RGE núm. 8379/15, del Grup Parlamentari Mixt; RGE

núm. 8380/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS; i RGE núm. 8399/15, del Grup

Parlamentari Popular, al Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016. DS núm. 16 (17 de novembre), pàg.

690-692 i 697-698.

Mocions

RGE núm. 7331/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

negativa del Govern a complir amb els acords firmats en relació

amb el pagament de la carrera professional sanitària, DS núm.

13 (27 d’octubre), pàg. 514-515.

RGE núm. 8368/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a control del dèficit i nivell d’endeutament, DS núm. 17 (24 de

novembre), pàg. 747.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4359/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a límit del dèficit per a 2016, DS núm. 7 (15 de

setembre), pàg. 197-198 i 205-206.

RGE núm. 5375/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pressuposts generals de l’Estat per a 2016, DS núm.

9 (29 de setembre), pàg. 292-293, 301 i 302.

RGE núm. 6122/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment dels acords relatius a la carrera professional del

personal al servei de l’Administració de la CAIB, DS núm. 13

(27 d’octubre), pàg. 529-531.

Compareixences

RGE núm. 5636/15, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presentació del

límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2016 (amb

debat i votació), DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 349-350 i 357.

ARMENGOL I SOCÍAS, FRANCESCA LLUCH (Grup

Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 8.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 18-23, 30-34, 36-38, 42-44, 46-47, 50-52, 58-60, 62-63,

67-69, 74-77, 78-79, 82-83 i 84.

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 8.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 84.

Projectes de llei

RGE núm. 4783/15, pel qual es deroga la Llei 9/2013, de

23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les

Illes Balears, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 371-372 i 373.

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,
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DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 993-994, 999, 1002-

1003, 1033-1034, 1042, 1049-1050, 1055, 1065-1066, 1075.

Proposicions de llei

RGE núm. 4281/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a Comissió General de consells insulars.

Presa en consideració, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 247.

Debat i votació, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 762.

InterpelAlacions

RGE núm. 6347/15, relativa a negativa del Govern a

complir amb els acords firmats en relació amb el pagament de

la carrera professional sanitària, DS núm. 11 (13 d’octubre),

pàg. 394-395 i 397.

Mocions

RGE núm. 6946/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a política de nomenaments d’alts càrrecs i

responsables d’empreses públiques del Govern, DS núm. 12

(20 d’octubre), pàg. 462.

RGE núm. 7331/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

negativa del Govern a complir amb els acords firmats en relació

amb el pagament de la carrera professional sanitària, DS núm.

13 (27 d’octubre), pàg. 512-513 i 519.

RGE núm. 7685/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a renda bàsica progressiva, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg.

569-570.

RGE núm. 8233/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria de discapacitat, DS núm. 15 (10 de

novembre), pàg. 618.

RGE núm. 8531/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla contra desnonaments, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg.

756-757.

RGE núm. 9927/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rescat energètic, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 906-907.

Preguntes

RGE núm. 5408/15, relativa a compliment de la legalitat,

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 130-131.

RGE núm. 5548/15, relativa a depuradores d’aigües, DS

núm. 7 (15 de setembre), pàg. 181.

RGE núm. 6108/15, relativa a facultat de medicina, DS

núm. 9 (29 de setembre), pàg. 270-271.

RGE núm. 6471/15, relativa a diferències entre renda

mínima i renda bàsica, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 317.

RGE núm. 6767/15, relativa a cànon de sanejament

d’aigües, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 389.

RGE núm. 7551/15, relativa a decret de regulació de

fondeigs, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 502.

RGE núm. 7880/15, relativa a política de contractació de la

Conselleria d’Educació, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg.

557-558.

RGE núm. 8292/15, relativa a igualtat de drets i

oportunitats, DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 603.

RGE núm. 8518/15, relativa a accident a les vies del tren,

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 656-657.

RGE núm. 8620/15, relativa a mesures d'emprenedoria

empresarial i ocupabilitat, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg.

716-717.

RGE núm. 9730/15, relativa a assignació a la formació

professional, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 819-820.

RGE núm. 10070/15, relativa a valoració de l’obertura de

centres de salut, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 884-885.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4362/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a dret universal a rebre atenció sanitària, DS núm. 20

(15 de desembre), pàg. 916.

RGE núm. 4488/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a la continuïtat del Club Nàutic d’Eivissa, DS núm. 6

(9 de setembre), pàg. 149.

RGE núm. 4568/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència per tal d’elaborar una proposta de text

de la llei del tercer sector, DS núm. 15 (10 de novembre).

RGE núm. 4982/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència d’estudi en relació amb la composició

del Ple del Consell Insular de Formentera, DS núm. 18 (1 de

desembre), pàg. 794.

RGE núm. 5128/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a dotació per turisme diferenciat a Menorca, DS núm. 18 (1 de

desembre), pàg. 810-811.

RGE núm. 5398/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reducció de l’IVA per a béns i activitats culturals, DS

núm. 20 (15 de desembre), pàg. 924.

RGE núm. 6448/15, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a programes d’ajuts a les

famílies, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 478-479.

RGE núm. 6488/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a garantia habitacional immediata per a les

dones violentades per la violència masclista i pel manteniment

de serveis municipals i públics, DS núm. 13 (27 d’octubre),

pàg. 527.

BAQUERO I GONZÁLEZ, MARIA ELENA (Grup

Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 8.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 84.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1130-1132.

Proposicions de llei

RGE núm. 4821/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística. 

Presa en consideració, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 579-

580.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5398/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reducció de l’IVA per a béns i activitats culturals, DS

núm. 20 (15 de desembre), pàg. 917-918 i 924-925.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-021-02.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-008.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-011.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-012.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-013.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-013.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-020.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-009.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-009.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-010.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-011.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-013.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-016.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-019.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-020.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-020.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-020.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-020.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-012.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-013.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-001.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-002-01.pdf#page=58
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-021-03.pdf#page=48
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-020.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-020.pdf#page=44


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  2015 15

 

BARCELÓ I MILTA, GABRIEL (Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 8.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 47-50 i 84.

BAUZÁ I DÍAZ, JOSÉ RAMÓN (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 9.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 87.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari

Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 9.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 84.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 967-968.

Mocions

RGE núm. 6110/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en matèria turística, DS núm. 10 (6

d’octubre), pàg. 335-337.

RGE núm. 9632/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació de la Llei agrària, DS núm. 19 (9 de desembre),

pàg. 844-846.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5128/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a dotació per turisme diferenciat a Menorca, DS núm. 18 (1 de

desembre), pàg. 811-812.

RGE núm. 6161/15, dels grups parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista

i Mixt, relativa a privatització d’AENA, DS núm. 12 (20

d’octubre), pàg. 469-471.

BUSQUETS I HIDALGO, ISABEL (Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 9.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 84.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 989-990, 997, 1005,

1063-1064, 1069 i 1074.

Mocions

RGE núm. 7331/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

negativa del Govern a complir amb els acords firmats en relació

amb el pagament de la carrera professional sanitària, DS núm.

13 (27 d’octubre), pàg. 516-517.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5050/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a incentius al sector audiovisual de les Illes Balears, DS núm.

18 (1 de desembre), pàg. 797-798.

RGE núm. 5398/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reducció de l’IVA per a béns i activitats culturals, DS

núm. 20 (15 de desembre), pàg. 921-922.

RGE núm. 6448/15, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a programes d’ajuts a les

famílies, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 477-478.

CAMARGO I FERNÁNDEZ, LAURA (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 9.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 85.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat de

totalitat, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 683-686 i 695-

696. Debat i votació, DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg.

987-989 i 996-997.

RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l’any 2015 de la

paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de

desembre de 2012, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 866.

Proposicions de llei

RGE núm. 4821/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística. 

Presa en consideració, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 573-

575.

Esmenes a la totalitat 

RGE núm. 8379/15, del Grup Parlamentari Mixt; RGE

núm. 8380/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS; i RGE núm. 8399/15, del Grup

Parlamentari Popular, al Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016. DS núm. 16 (17 de novembre), pàg.

683-686 i 695-696.
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Decrets llei

2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de

grans establiments comercials, DS núm. 5 (3 d’agost), pàg.

109-111.

Preguntes

RGE núm. 5427/15, relativa a pla contra l’explotació

laboral, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 167-168.

RGE núm. 5705/15, relativa a mesures fiscals contra

l’habitatge buit, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 223-224.

RGE núm. 6170/15, relativa a beques de menjador per

motius socioeconòmics,  DS núm. 9 (29 de setembre), pàg.

273-274.

RGE núm. 6468/15, relativa a joves emigrats per causes

econòmiques, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 320-321.

RGE núm. 6772/15, relativa a llengua de signes, DS núm.

11 (13 d’octubre), pàg. 390-391.

RGE núm. 7567/15, relativa a auditoria ciutadana al deute

públic, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 505-506.

RGE núm. 8451/15, relativa a plans contra la violència

masclista, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 660-661.

RGE núm. 9961/15, relativa a acord amb l'Assemblea de

Docents, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 782-783.

RGE núm. 10082/15, relativa a article 135 de la

Constitució, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 889-890.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4359/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a límit del dèficit per a 2016, DS núm. 7 (15 de

setembre), pàg. 201-202.

RGE núm. 6448/15, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a programes d’ajuts a les

famílies, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 480-481.

Compareixences

RGE núm. 5636/15, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presentació del

límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2016 (amb

debat i votació), DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 343-344 i 353-

354.

R a t i f ica c ió  d e l s  ca n d id a ts  i /o  ca n d id a tes  a

senadors/senadores que han de representar la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

DS núm. 3 (9 de juliol), pàg. 92.

Qüestió d’ordre

En relació amb el Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 21 (21 i 22 de desembre),

pàg. 976.

CAM POM AR I ORELL, JOANA AINA (Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 12.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 87.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1091-1092, 1097,

1107-1109 i 1115-1116.

Proposicions de llei

RGE núm. 4281/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a Comissió General de consells insulars.

Debat i votació, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 760-761.

RGE núm. 4821/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.

Presa en consideració, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 575-

576.

Mocions

RGE núm. 9632/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació de la Llei agrària, DS núm. 19 (9 de desembre),

pàg. 846-847.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4223/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

modificació de la Llei 11/2014, de comerç, DS núm. 6 (9 de

setembre), pàg. 156-157.

RGE núm. 4982/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència d’estudi en relació amb la composició

del Ple del Consell Insular de Formentera, DS núm. 18 (1 de

desembre), pàg. 793.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 9.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 85.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 930-932 i 941-942.

InterpelAlacions

RGE núm. 5026/15, relativa a control del dèficit i nivell

d’endeutament, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 558-560 i

562-563.

RGE núm. 5260/15, relativa a nou model de finançament

autonòmic, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 892-894 i 895-

896.

Mocions

RGE núm. 8368/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a control del dèficit i nivell d’endeutament, DS núm. 17 (24 de

novembre), pàg. 740-742 i 748.

RGE núm. 9927/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rescat energètic, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 897-899

i 907-908.
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Preguntes

RGE núm. 5403/15, relativa a l’habilitació dels ducs d’alba

en el port de Ciutadella, 

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 128.

RGE núm. 5537/15, relativa a concerts dels colAlegis Aixa

i Llaüt, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 174-175.

RGE núm. 5709/15, relativa a reducció del nivell

d’endeutament de la comunitat autònoma, DS núm. 8 (22 de

setembre), pàg. 219-220.

RGE núm. 6017/15, relativa a suspensió de la instalAlació de

dos ducs d'alba en el port de Ciutadella, DS núm. 9 (29 de

setembre), pàg. 271-272.

RGE núm. 7098/15, relativa a modificació de l'impost de

successions i donacions, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 439-

440.

RGE núm. 8458/15, relativa a pagament de bestretes a

compte del model de finançament dels consells insulars, DS

núm. 16 (17 de novembre), pàg. 652.

RGE núm. 9732/15, relativa a dades d’atur a les Balears en

el mes de novembre, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 826.

RGE núm. 10075/15, relativa a increment de les

aportacions econòmiques als consells insulars, DS núm. 20 (15

de desembre), pàg. 881.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4359/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a límit del dèficit per a 2016, DS núm. 7 (15 de

setembre), pàg. 199-200.

RGE núm. 5375/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pressuposts generals de l’Estat per a 2016, DS núm.

9 (29 de setembre), pàg. 293-295.

Compareixences

RGE núm. 5636/15, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presentació del

límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2016 (amb

debat i votació), DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 341-342 i 352-

353.

CAMPS I ORFILA, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari

Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 9.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 85.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1066-1067, 1069 i

1076-1078.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 9.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 85.

Mocions

RGE núm. 6627/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a nou

model de l’Ens Públic IB3, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg.

406-407.

RGE núm. 8233/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria de discapacitat, DS núm. 15 (10 de

novembre), pàg. 619-620.

CAPELLÀ I ROIG, MARGALIDA (Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 9.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 85.

Projectes de llei

RGE núm. 4783/15, pel qual es deroga la Llei 9/2013, de

23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les

Illes Balears, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 362-363 i 372.

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1035-1036, 1051,

1056 i 1126-1127.

Proposicions de llei

RGE núm. 4281/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a Comissió General de consells insulars.

Presa en consideració, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 246.

Mocions

RGE núm. 7685/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a renda bàsica progressiva, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg.

565-567 i 572.

RGE núm. 8233/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria de discapacitat, DS núm. 15 (10 de

novembre), pàg. 614-615.

RGE núm. 8531/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla contra desnonaments, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg.

753-754.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4362/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a dret universal a rebre atenció sanitària, DS núm. 20

(15 de desembre), pàg. 912-914.

RGE núm. 4568/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència per tal d’elaborar una proposta de text

de la llei del tercer sector, DS núm. 15 (10 de novembre), pàg.

635-636.

RGE núm. 6488/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a garantia habitacional immediata per a les

dones violentades per la violència masclista i pel manteniment

de serveis municipals i públics, DS núm. 13 (27 d’octubre),

pàg. 522-523.
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CASANOVA I PEIRO, ENRIQUE (Grup Parlamentari

Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 9.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 85.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 994-995, 999-1000,

1006-1007, 1094-1095 i 1098.

Proposicions no de llei

RGE núm. 6448/15, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a programes d’ajuts a les

famílies, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 482-483.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari MÉS

per Menorca)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 9.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 85.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 964-965, 972, 991-

993, 998-999, 1005-1006, 1092-1094, 1097, 1109-1111 i

1127-1129.

Mocions

RGE núm. 5632/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb el nomenament d’alts

càrrecs i personal eventual, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg.

236-238.

RGE núm. 6110/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en matèria turística, DS núm. 10 (6

d’octubre), pàg. 333-335.

RGE núm. 7331/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

negativa del Govern a complir amb els acords firmats en relació

amb el pagament de la carrera professional sanitària, DS núm.

13 (27 d’octubre), pàg. 517.

RGE núm. 8368/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a control del dèficit i nivell d’endeutament, DS núm. 17 (24 de

novembre), pàg. 745-746.

RGE núm. 9632/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació de la Llei agrària, DS núm. 19 (9 de desembre),

pàg. 847-849.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4359/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a límit del dèficit per a 2016, DS núm. 7 (15 de

setembre), pàg. 198-199 i 206.

RGE núm. 4488/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a la continuïtat del Club Nàutic d’Eivissa, DS núm. 6

(9 de setembre), pàg. 148-149.

RGE núm. 4568/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència per tal d’elaborar una proposta de text

de la llei del tercer sector, DS núm. 15 (10 de novembre), pàg.

636-638.

RGE núm. 5050/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a incentius al sector audiovisual de les Illes Balears, DS núm.

18 (1 de desembre), pàg. 798-799.

RGE núm. 5398/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reducció de l’IVA per a béns i activitats culturals, DS

núm. 20 (15 de desembre), pàg. 923-924.

RGE núm. 6122/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment dels acords relatius a la carrera professional del

personal al servei de l’Administració de la CAIB, DS núm. 13

(27 d’octubre), pàg. 533.

RGE núm. 6448/15, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a programes d’ajuts a les

famílies, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 476-477 i 483.

Compareixences

RGE núm. 5636/15, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presentació del

límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2016 (amb

debat i votació), DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 347-348 i 356.

COMPANY I BAUZÁ, GABRIEL (Grup Parlamentari

Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 9.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 87.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (22 i 22 de desembre), pàg. 1026-1028, 1030-1031

i 1040-1041.

InterpelAlacions

RGE núm. 4562/15, relativa a pla contra desnonaments, DS

núm. 15 (10 de novembre), pàg. 608-610 i 611-612.

RGE núm. 7889/15, relativa a modificació de la Llei

agrària, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 720-722 i 723-

725.

Mocions

RGE núm. 9632/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació de la Llei agrària, DS núm. 19 (9 de desembre),

pàg. 842-844, 853-855 i 855-856.

Preguntes

RGE núm. 5402/15, relativa a declaracions del president del

Consell Insular de Mallorca en relació amb els agricultors

d’Extremadura, DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 126-127.

RGE núm. 5538/15, relativa a neteja de torrents, DS núm.

7 (15 de setembre), pàg. 175-176.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-001.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-002-01.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-021-02.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-012.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-001.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-002-01.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-021-01.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-008.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-010.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-013.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-013.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-019.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-020.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-020.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-013.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-012.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-010.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-001.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-002-01.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-021-03.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-019.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=11


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  2015 19

 

RGE núm. 6018/15, relativa a ajudes de la política agrària

comunitària, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 269-270.

RGE núm. 6763/15, relativa a resolució dels problemes en

matèria de depuració i subministrament d’aigua, DS núm. 11

(13 d’octubre), pàg. 385-386.

RGE núm. 7869/15, relativa a retard en l'avançament del

pagament de les ajudes PAC, DS núm. 14 (3 de novembre),

pàg. 551.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 9.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 80-82 i 85.

Projectes de llei

RGE núm. 4783/15, pel qual es deroga la Llei 9/2013, de

23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les

Illes Balears, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 368-369 i 372.

RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l’any 2015 de la

paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de

desembre de 2012, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 868.

Proposicions de llei

RGE núm. 5970/15, dels grups parlamentaris Socialista,

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

de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Presa en

consideració, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 410-413 i 420-

421. Debat i votació, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 734-

736 i 738-739.

Mocions

RGE núm. 5632/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb el nomenament d’alts

càrrecs i personal eventual, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg.

238-240.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5050/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a incentius al sector audiovisual de les Illes Balears, DS núm.

18 (1 de desembre), pàg. 799-800.

R a t i f ica c ió  d e l s  c a n d id a ts  i /o  ca n d id a tes  a

senadors/senadores que han de representar la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

DS núm. 3 (9 de juliol), pàg. 92.

Eleccions diverses

Dels síndics de la Sindicatura de Comptes de les Illes

Balears, DS núm. 4 (21 de juliol), pàg. 100.

Qüestió d’ordre

En relació amb el Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 21 (21 i 22 de desembre),

pàg. 976.

F E R N Á N D E Z I H E R R A N Z, S A N D R A  (G r up

Parlamentari Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 9.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 87.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1043-1045, 1047-1048

i 1054-1055.

InterpelAlacions

RGE núm. 4560/15, relativa a renda bàsica progressiva, DS

núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 447-449 i 451-452.

RGE núm. 4561/15, relativa a política en matèria de

discapacitat, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 507-508 i 510-

511.

RGE núm. 4563/15, relativa a rescat energètic, DS núm. 18

(1 de desembre), pàg. 785-787 i 788-789.

Mocions

RGE núm. 7685/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a renda bàsica progressiva, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg.

564-565 i 570-571.

RGE núm. 8233/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria de discapacitat, DS núm. 15 (10 de

novembre), pàg. 613-614 i 620-621.

RGE núm. 8531/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla contra desnonaments, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg.

749-750 i 756-757.

Preguntes

RGE núm. 6015/15, relativa a pressupost de la renda bàsica,

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 261-262.

RGE núm. 6475/15, relativa a concert de serveis socials,

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 312-313.

RGE núm. 6760/15, relativa a rescat de la ciutadania, DS

núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 383.

RGE núm. 7100/15, relativa a concertació de places

residencials del Consorci per a la protecció i acollida de

persones disminuïdes psíquiques profundes de les Illes Balears,

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 436.

RGE núm. 7556/15, relativa a pla contra els desnonaments,

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 498-499.

RGE núm. 8284/15, relativa a formació dual per a

colAlectius vulnerables, DS núm. 15 (10 de novembre), pàg.

597-598.

RGE núm. 8616/15, relativa a esborrany d'estratègia

d'inclusió social, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 710-711.

RGE núm. 9735/15, relativa a finançament de cursos per a

ocupats i desocupats, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 827-

828.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4568/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència per tal d’elaborar una proposta de text

de la llei del tercer sector, DS núm. 15 (10 de novembre), pàg.

633-634 i 639.
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RGE núm. 6488/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a garantia habitacional immediata per a les

dones violentades per la violència masclista i pel manteniment

de serveis municipals i públics, DS núm. 13 (27 d’octubre),

pàg. 521-522.

FONT I BARCELÓ, JAUM E (Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 9.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 52-57, 61-62 i 85.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat de

totalitat, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 671-673, 679-680

i 693-694. Debat i votació, DS núm. 21 (21 i 22 de desembre),

pàg. 1032-1033, 1041-1042, 1105-1106 i 1114-1115.

Proposicions de llei

RGE núm. 5970/15, dels grups parlamentaris Socialista,

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

de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Presa en

consideració, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 418-419 i 422.

Debat i votació, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 726-728

i 736.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 8380/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, al Projecte de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 16 (17

de novembre), pàg. 671-673, 679-680 i 693-694.

InterpelAlacions

RGE núm. 5426/15, relativa a mitjans de comunicació, DS

núm. 9 (29 de setembre), pàg. 276-278 i 279-280.

Mocions

RGE núm. 6627/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a nou

model de l’Ens Públic IB3, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg.

399-400 i 409-410.

RGE núm. 6946/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a política de nomenaments d’alts càrrecs i

responsables d’empreses públiques del Govern, DS núm. 12

(20 d’octubre), pàg. 459-461.

RGE núm. 7331/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

negativa del Govern a complir amb els acords firmats en relació

amb el pagament de la carrera professional sanitària, DS núm.

13 (27 d’octubre), pàg. 518.

Preguntes

RGE núm. 5407/15, relativa a deute del Govern, DS núm.

6 (9 de setembre), pàg. 137-138.

RGE núm. 5545/15, relativa a tributs que apujarà el

Govern, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 182-183.

RGE núm. 5697/15, relativa a consens sobre l’ecotaxa, DS

núm. 8 (22 de setembre), pàg. 222.

RGE núm. 6014/15, relativa a reunió del Govern amb el

ministre Montoro, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 272-273.

RGE núm. 6484/15, relativa a regulació del tot inclòs, DS

núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 319-320.

RGE núm. 6766/15, relativa a implantació de la tercera

llengua en educació, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 391-392.

RGE núm. 7093/15, relativa a pressuposts en innovació, DS

núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 445.

RGE núm. 7564/15, relativa a negociació de la carrera

professional, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 504.

RGE núm. 8286/15, relativa a dades d'atur d'octubre, DS

núm. 15 (10 de novembre), pàg. 604-605.

RGE núm. 8610/15, relativa a connectivitat aèria, DS núm.

17 (24 de novembre), pàg. 717-718.

RGE núm. 8867/15, relativa a emergència de l'emissari de

Talamanca, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 781-782.

RGE núm. 9739/15, relativa a gestió dels ports d’interès

general, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 835.

RGE núm. 10069/15, relativa al Decret de garantia de

demora., DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 888-889.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4488/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a la continuïtat del Club Nàutic d’Eivissa, DS núm. 6

(9 de setembre), pàg. 148.

RGE núm. 5050/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a incentius al sector audiovisual de les Illes Balears, DS núm.

18 (1 de desembre), pàg. 800-802.

RGE núm. 6122/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment dels acords relatius a la carrera professional del

personal al servei de l’Administració de la CAIB, DS núm. 13

(27 d’octubre), pàg. 533-535.

Compareixences

RGE núm. 5636/15, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presentació del

límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2016 (amb

debat i votació), DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 346-347 i 355-

356.

R a t i f ica c ió  d e l s  ca n d id a ts  i /o  ca n d id a tes  a

senadors/senadores que han de representar la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

DS núm. 3 (9 de juliol), pàg. 92.

Eleccions diverses

Dels membres del consell de direcció i del director o la

directora de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,

DS núm. 4 (21 de juliol), pàg. 98.

Petició de paraula

En relació amb la interpelAlació RGE núm. 4563/15, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat energètic, DS núm.

18 (1 de desembre), pàg. 785.

Qüestió d’ordre

En relació amb el Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 21 (21 i 22 de desembre),

pàg. 976-977.
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FONT I M ARBÁN, PATRICIA (Grup Parlamentari MÉS

per Menorca)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 10.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 85.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 953, 1016-1017, 1036-

1037, 1053, 1064-1065 i 1074-1075.

Mocions

RGE núm. 6946/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a política de nomenaments d’alts càrrecs i

responsables d’empreses públiques del Govern, DS núm. 12

(20 d’octubre), pàg. 461.

RGE núm. 7685/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a renda bàsica progressiva, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg.

569.

RGE núm. 8233/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria de discapacitat, DS núm. 15 (10 de

novembre), pàg. 617-618.

RGE núm. 8531/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla contra desnonaments, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg.

755.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4223/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

modificació de la Llei 11/2014, de comerç, DS núm. 6 (9 de

setembre), pàg. 157.

RGE núm. 4362/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a dret universal a rebre atenció sanitària, DS núm. 20

(15 de desembre), pàg. 915-916.

RGE núm. 4982/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència d’estudi en relació amb la composició

del Ple del Consell Insular de Formentera, DS núm. 18 (1 de

desembre), pàg. 793-794.

RGE núm. 5375/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pressuposts generals de l’Estat per a 2016, DS núm.

9 (29 de setembre), pàg. 298-299.

RGE núm. 6488/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a garantia habitacional immediata per a les

dones violentades per la violència masclista i pel manteniment

de serveis municipals i públics, DS núm. 13 (27 d’octubre),

pàg. 523-525.

GARAU I SALAS, JAUME JOAN (Grup Parlamentari

Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1053-1054 i 1056.

Mocions

RGE núm. 7685/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a renda bàsica progressiva, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg.

570.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4568/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència per tal d’elaborar una proposta de text

de la llei del tercer sector, DS núm. 15 (10 de novembre), pàg.

634.

GARRIDO I RODRÍGUEZ, M ERCEDES (Grup

Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 10.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 85.

GIJÓN I CARRASCO, ÁLVARO (Grup Parlamentari

Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 10.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 85.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 956, 959 i 969-970.

InterpelAlacions

RGE núm. 4308/15, relativa a política del Govern en

matèria turística, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 225-227 i

229-230.

Mocions

RGE núm. 6110/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en matèria turística, DS núm. 10 (6

d’octubre), pàg. 328-329 i 337-338.

Preguntes

RGE núm. 5401/15, relativa a tarifa plana de 30 euros per

als vols interilles, DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 125-126.

RGE núm. 5540/15, relativa a Palau de Congressos de

Palma, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 176-177.

RGE núm. 6016/15, relativa a irregularitats en els

contractes del sector hoteler, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg.

267-268.

RGE núm. 6476/15, relativa a regulació del lloguer de

vacances, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 315.

RGE núm. 6761/15, relativa a transferència en matèria de

turisme als consells insulars, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg.

388.

RGE núm. 7099/15, relativa a nova redacció de la Llei de

capitalitat de Palma, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 441.
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RGE núm. 7554/15, relativa a valoració de la temporada

turística, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 502-503.

RGE núm. 7868/15, relativa a infraccions laborals

detectades un cop realitzades les inspeccions, DS núm. 15 (10

de novembre), pàg. 592-593.

RGE núm. 8283/15, relativa a modificació del centre de

Palma com a zona de gran afluència turística, DS núm. 15 (10

de novembre), pàg. 601-602.

RGE núm. 8457/15, relativa a pagament de la quantia per

a la finalització de les obres del Palau de Congressos, DS núm.

16 (17 de novembre), pàg. 657-658.

RGE núm. 8615/15, relativa a actuacions per evitar la

pèrdua de connectivitat amb la península, DS núm. 17 (24 de

novembre), pàg. 715.

RGE núm. 8872/15, relativa a nombre de turistes de creuers

en el 2016, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 777-778.

RGE núm. 9733/15, relativa a iniciatives en matèria de

comerç, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 832-833.

RGE núm. 10074/15, relativa a mesures per allargar la

temporada turística, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 885-

887.

Proposicions no de llei

RGE núm. 6161/15, dels grups parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista

i Mixt, relativa a privatització d’AENA, DS núm. 12 (20

d’octubre), pàg. 471-473.

GÓMEZ I PÉREZ, ANTONIO (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 10.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 87.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1116-1118, 1121-1122

i 1132-1133.

Preguntes

RGE núm. 5400/15, relativa a la contractació del Sr. Juli

Fuster, DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 124-125.

RGE núm. 5708/15, relativa a dietes dels membres del

Govern, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 217-218.

RGE núm. 6474/15, relativa a relacions entre el Govern de

les Illes Balears i els consells insulars, DS núm. 10 (6

d’octubre), pàg. 313-314.

RGE núm. 8456/15, relativa a recuperació dels canals

catalans de televisió, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 646-

647.

RGE núm. 8875/15, relativa a televisió pública de qualitat,

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 769-770.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5050/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a incentius al sector audiovisual de les Illes Balears, DS núm.

18 (1 de desembre), pàg. 796-797 i 804-805.

RGE núm. 5424/15, dels grups parlamentaris Socialista,

Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i

Mixt, relativa a proposta de reforma del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, DS núm. 7 (15 de setembre),

pàg. 190.

HUERTAS I CALATAYUD, M ARÍA CONSUELO (Grup

Parlamentari Podem Illes Balears)

Promesa del càrrec de presidenta, DS núm. 1 (18 de juny),

pàg. 8.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 87.

Intervenció com a presidenta del Parlament a la sessió

d’obertura de la IX legislatura, DS núm. 3 (9 de juliol), pàg.

90-92.

JARABO I VICENTE, ALBERTO (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny).

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 38-42, 44-46 i 85.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1124-1126.

Proposicions de llei

RGE núm. 5970/15, dels grups parlamentaris Socialista,

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

de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Debat i votació,

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 730-731 i 737-738.

Mocions

RGE núm. 6110/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en matèria turística, DS núm. 10 (6

d’octubre), pàg. 331-332.

RGE núm. 6627/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a nou

model de l’Ens Públic IB3, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg.

407-409.

RGE núm. 6946/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a política de nomenaments d’alts càrrecs i

responsables d’empreses públiques del Govern, DS núm. 12

(20 d’octubre), pàg. 453-455 i 463-464.

RGE núm. 7685/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a renda bàsica progressiva, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg.

567-568.
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Preguntes

RGE núm. 5429/15, relativa a colAlegis concertats del Parc

Bit, DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 133-134.

RGE núm. 5544/15, relativa a política de gestió de la ràdio

i la televisió públiques, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 179-

180.

RGE núm. 6773/15, relativa a oficina antifrau, DS núm. 12

(20 d’octubre), pàg. 428-429.

RGE núm. 8331/15, relativa a aturats de més de 45 anys,

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 606.

RGE núm. 9740/15, relativa a energies renovables, DS

núm. 19 (9 de desembre), pàg. 820-821.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5050/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a incentius al sector audiovisual de les Illes Balears, DS núm.

18 (1 de desembre), pàg. 800-802.

RGE núm. 5398/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reducció de l’IVA per a béns i activitats culturals, DS

núm. 20 (15 de desembre), pàg. 919-921.

Eleccions diverses

Dels membres del consell de direcció i del director o la

directora de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,

DS núm. 4 (21 de juliol), pàg. 98.

Dels síndics de la Sindicatura de Comptes de les Illes

Balears, DS núm. 4 (21 de juliol), pàg. 101.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 12.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 87.

Projectes de llei

RGE núm. 4783/15, pel qual es deroga la Llei 9/2013, de

23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les

Illes Balears, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 369-371 i 372.

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 947-948, 950-951 i

955.

Proposicions de llei

RGE núm. 4281/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a Comissió General de consells insulars.

Presa en consideració, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 244-

245. Debat i votació, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 759-

760.

Preguntes

RGE núm. 5712/15, relativa a estat de la depuradora de

Santa Eulàlia, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 213-214.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4982/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència d’estudi en relació amb la composició

del Ple del Consell Insular de Formentera, DS núm. 18 (1 de

desembre), pàg. 790-791 i 795-796.

RGE núm. 5376/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

posicionament del Parlament de les Illes Balears davant la

voluntat separatista d’alguns polítics catalans i solidaritat

envers els seus ciutadans, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg.

283-285.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 10.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 87.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1009-1010, 1012 i

1019.

RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l’any 2015 de la

paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de

desembre de 2012, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 865-866.

Proposicions de llei

RGE núm. 4821/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística. 

Presa en consideració, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 581-

582 i 585-586.

InterpelAlacions

RGE núm. 5035/15, relativa a política del Govern en

relació amb el nomenament d’alts càrrecs i personal eventual,

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 140-141 i 143-144.

Mocions

RGE núm. 5632/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb el nomenament d’alts

càrrecs i personal eventual, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg.

231-232 i 240-241.

RGE núm. 6946/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a política de nomenaments d’alts càrrecs i

responsables d’empreses públiques del Govern, DS núm. 12

(20 d’octubre), pàg. 455-456.

Preguntes

RGE núm. 5399/15, relativa a atorgament de la nacionalitat

catalana als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, DS núm.

6 (9 de setembre), pàg. 135.

RGE núm. 5535/15, relativa a concert de les places de

batxillerat al colAlegi La Salle de Maó, DS núm. 7 (15 de

setembre), pàg. 173.

RGE núm. 5711/15, relativa a actualització del portal de

transparència del Govern, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg.

257-258.

RGE núm. 7102/15, relativa a ús polític d'algunes

instalAlacions educatives de les Illes Balears, DS núm. 12 (20

d’octubre), pàg. 437-438.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-012.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-019.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-019.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-020.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-020.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-004.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-001.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-002-02.pdf#page=61
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-010.pdf#page=53
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-021-01.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-008.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-008.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-009.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-001.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-002-01.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-021-02.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-019.pdf#page=45
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-008.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-012.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-009.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-012.pdf#page=12


24 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2015 

 

RGE núm. 7557/15, relativa a cost del canvi d’estructura

del Govern, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 500.

RGE núm. 8235/15, relativa a distinció entre funcionaris de

serveis generals i estatutaris, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg.

553-554.

RGE núm. 8281/15, relativa a publicació dels acords

adoptats pel Consell de Govern, DS núm. 15 (10 de novembre),

pàg. 600-601.

RGE núm. 8455/15, relativa a suspensió del curs bàsic de

policia local, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 655-656.

RGE núm. 8617/15, relativa a ajuda al Consell de Menorca

per pagar la sentència de Cesgarden, DS núm. 17 (24 de

novembre), pàg. 714.

RGE núm. 8876/15, relativa a cessament d’una directora de

l’oficina del SOIB a Palma, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg.

776-777.

RGE núm. 9736/15, relativa a treballs per a la

reindustrialització de la nostra comunitat autònoma, DS núm.

19 (9 de desembre), pàg. 830-831.

LIMONES I COSTA, SILVIA (Grup Parlamentari

Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 10.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 85.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1038-1039 i 1043.

M AICAS I ORTIZ, MARTA (Grup Parlamentari Podem

Illes Balears)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 10.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 85.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 952 i 1063.

Proposicions de llei

RGE núm. 4281/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a Comissió General de consells insulars.

Presa en consideració, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 245-

246. Debat i votació, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 760.

Mocions

RGE núm. 7331/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

negativa del Govern a complir amb els acords firmats en relació

amb el pagament de la carrera professional sanitària, DS núm.

13 (27 d’octubre), pàg. 515-516.

RGE núm. 8233/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria de discapacitat, DS núm. 15 (10 de

novembre), pàg. 615-617.

Preguntes

RGE núm. 6469/15, relativa a Fundació de la dependència

envers els consells insulars, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg.

307.

RGE núm. 6947/15, relativa a declaració d’emergència de

l’emissari de Talamanca, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 380-

381.

RGE núm. 7568/15, relativa a protecció de S'Espalmador,

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 493.

RGE núm. 8289/15, relativa a material ortoprotètic, DS

núm. 15 (10 de novembre), pàg. 594.

RGE núm. 8452/15, relativa a subministrament de

metadona a les illes d'Eivissa i Menorca, DS núm. 16 (17 de

novembre), pàg. 649-650.

RGE núm. 8624/15, relativa a recaptació d'imposts

municipals, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 708-709.

RGE núm. 10083/15, relativa a autobusos escolars, DS

núm. 20 (15 de desembre), pàg. 880.

Proposicions no de llei

RGE núm. 6122/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment dels acords relatius a la carrera professional del

personal al servei de l’Administració de la CAIB, DS núm. 13

(27 d’octubre), pàg. 531-532.

MARCH I CERDÀ, MARTÍ XAVIER (Grup Parlamentari

Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 10.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 86.

MARÍ I BOSÓ, JOSÉ VICENTE (Grup Parlamentari

Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 10.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 87.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1082-1083, 1086 i

1095-1096.

Decrets llei

2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de

grans establiments comercials, DS núm. 5 (3 d’agost), pàg.

108-109 i 117-118.
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Preguntes

RGE núm. 6758/15, relativa a diàleg amb les acadèmies de

formació, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 379.

RGE núm. 7865/15, relativa a sentència del Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears 585/2015, de 7

d'octubre, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 544.

RGE núm. 8282/15, relativa a política econòmica que fa el

Govern de les Illes Balears, DS núm. 15 (10 de novembre),

pàg. 593-594.

RGE núm. 8459/15, relativa a l’emissari de la Platja de

Talamanca, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 647-648.

RGE núm. 8874/15, relativa a reducció d’organismes

innecessaris, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 768.

RGE núm. 9734/15, relativa a política del Govern d’estímul

a la contractació indefinida, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg.

821-822.

RGE núm. 10077/15, relativa a política d’ocupació, DS

núm. 20 (15 de desembre), pàg. 877.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4223/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

modificació de la Llei 11/2014, de comerç, DS núm. 6 (9 de

setembre), pàg. 158-159.

MARTÍ I LLUFRIU, NEL (Grup Parlamentari MÉS per

Menorca)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 10.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 63-67 i 86.

Projectes de llei

RGE núm. 4783/15, pel qual es deroga la Llei 9/2013, de

23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les

Illes Balears, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 364-367 i 372.

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat de

totalitat, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 688-690 i 697.

Debat i votació, DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 937-

939, 945, 1134.

RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l’any 2015 de la

paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de

desembre de 2012, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 868.

Proposicions de llei

RGE núm. 4281/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a Comissió General de consells insulars.

Presa en consideració, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 242-

244 i 250. Debat i votació, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg.

758-759 i 763.

RGE núm. 4821/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.

Presa en consideració, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 576-

578 i 584-585.

RGE núm. 5970/15, dels grups parlamentaris Socialista,

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

de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Presa en

consideració, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 413-415 i 421.

Debat i votació, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 732-733

i 738.

Decrets llei

2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de

grans establiments comercials, DS núm. 5 (3 d’agost), pàg.

113-115 i 118.

Esmenes a la totalitat 

RGE núm. 8379/15, del Grup Parlamentari Mixt; RGE

núm. 8380/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS; i RGE núm. 8399/15, del Grup

Parlamentari Popular, al Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016. DS núm. 16 (17 de novembre), pàg.

688-690 i 697.

Mocions

RGE núm. 6627/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a nou

model de l’Ens Públic IB3, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg.

404-406.

RGE núm. 9927/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rescat energètic, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 904-905.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5128/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a dotació per turisme diferenciat a Menorca, DS núm. 18 (1 de

desembre), pàg. 807-809.

RGE núm. 5376/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

posicionament del Parlament de les Illes Balears davant la

voluntat separatista d’alguns polítics catalans i solidaritat

envers els seus ciutadans, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg.

287-289.

RGE núm. 5424/15, dels grups parlamentaris Socialista,

Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i

Mixt, relativa a proposta de reforma del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, DS núm. 7 (15 de setembre),

pàg. 193-195.

RGE núm. 5483/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a defensa de l’estat de dret i la cohesió d’Espanya, DS núm. 15

(10 de novembre), pàg. 625-626.

RGE núm. 6161/15, dels grups parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista

i Mixt, relativa a privatització d’AENA, DS núm. 12 (20

d’octubre), pàg. 466-467.

R a t i f i ca c ió  d e l s  ca n d id a ts  i /o  ca n d id a tes  a

senadors/senadores que han de representar la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

DS núm. 3 (9 de juliol), pàg. 92.

Eleccions diverses

Dels membres del consell de direcció i del director o la

directora de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,

DS núm. 4 (21 de juliol), pàg. 98.
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Qüestió d’ordre

En relació amb el Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 21 (21 i 22 de desembre),

pàg. 977.

MARTÍNEZ I PABLO, DAVID (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 10.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 86.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1014-1015 i 1034-

1035.

InterpelAlacions

RGE núm. 8752/15, relativa a política de protecció del

territori, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 837-839 i 840-841.

Preguntes

RGE núm. 6008/15, relativa a inversions al dic de Son

Blanc de Ciutadella, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 260.

RGE núm. 6467/15, relativa a energies fòssils a Menorca,

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 311-312.

RGE núm. 7566/15, relativa a Llei de turisme, DS núm. 13

(27 d’octubre), pàg. 492.

RGE núm. 7885/15, relativa a reforma de la Llei agrària,

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 548-549.

RGE núm. 8622/15, relativa a Reserva de la Biosfera, DS

núm. 17 (24 de novembre), pàg. 706-707.

RGE núm. 9742/15, relativa a pista forestal a Bunyola, DS

núm. 19 (9 de desembre), pàg. 822-823.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5128/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a dotació per turisme diferenciat a Menorca, DS núm. 18 (1 de

desembre), pàg. 812-813.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 10.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 86.

Projectes de llei

RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l’any 2015 de la

paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de

desembre de 2012, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 867.

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 932-933, 942-943,

953, 960-961, 970, 990-991, 998, 1002 i 1016.

Proposicions de llei

RGE núm. 4821/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística. 

Presa en consideració, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 572-

573 i 583-584.

Decrets llei

2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de

grans establiments comercials, DS núm. 5 (3 d’agost), pàg.

112-113.

Mocions

RGE núm. 5632/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb el nomenament d’alts

càrrecs i personal eventual, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg.

235-236.

RGE núm. 6110/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en matèria turística, DS núm. 10 (6

d’octubre), pàg. 332-333.

RGE núm. 8368/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a control del dèficit i nivell d’endeutament, DS núm. 17 (24 de

novembre), pàg. 744-745.

RGE núm. 9632/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació de la Llei agrària, DS núm. 19 (9 de desembre),

pàg. 850-851.

RGE núm. 9927/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rescat energètic, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 905-906.

Preguntes

RGE núm. 5428/15, relativa a comissió d’experts sobre

finançament autonòmic, DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 132-

133.

RGE núm. 5698/15, relativa a accions contra la

discriminació de Balears en els pressuposts generals de l’Estat,

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 214-215.

RGE núm. 6481/15, relativa a traspàs de competències, DS

núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 318.

RGE núm. 7094/15, relativa a alta tensió del Port d'Alcúdia,

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 438-439.

RGE núm. 7879/15, relativa a custòdia compartida, DS

núm. 14 (3 de novembre), pàg. 555-556.

RGE núm. 8462/15, relativa a partida de turisme i ecotaxa,

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 653.

RGE núm. 8866/15, relativa a construcció en sòl rústic, DS

núm. 18 (1 de desembre), pàg. 775.

RGE núm. 10068/15, relativa a sous dels professors de

l’escola concertada, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 883-

884.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4223/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

modificació de la Llei 11/2014, de comerç, DS núm. 6 (9 de

setembre), pàg. 152-153 i 160-161.

RGE núm. 4359/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a límit del dèficit per a 2016, DS núm. 7 (15 de

setembre), pàg. 203-204.
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RGE núm. 4982/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència d’estudi en relació amb la composició

del Ple del Consell Insular de Formentera, DS núm. 18 (1 de

desembre), pàg. 793.

RGE núm. 5128/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a dotació per turisme diferenciat a Menorca, DS núm. 18 (1 de

desembre), pàg. 813-814.

RGE núm. 5375/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pressuposts generals de l’Estat per a 2016, DS núm.

9 (29 de setembre), pàg. 299-300.

RGE núm. 5376/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

posicionament del Parlament de les Illes Balears davant la

voluntat separatista d’alguns polítics catalans i solidaritat

envers els seus ciutadans, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg.

282-283.

RGE núm. 5424/15, dels grups parlamentaris Socialista,

Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i

Mixt, relativa a proposta de reforma del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, DS núm. 7 (15 de setembre),

pàg. 193.

RGE núm. 5483/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a defensa de l’estat de dret i la cohesió d’Espanya, DS núm. 15

(10 de novembre), pàg. 629-630.

RGE núm. 6161/15, dels grups parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista

i Mixt, relativa a privatització d’AENA, DS núm. 12 (20

d’octubre), pàg. 473.

Eleccions diverses

Dels síndics de la Sindicatura de Comptes de les Illes

Balears, DS núm. 4 (21 de juliol), pàg. 101.

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)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 10.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 86.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1099-1100, 1102-1103

i 1114.

Preguntes

RGE núm. 7867/15, relativa a expedients pendents dels

informes de la Conselleria de Medi Ambient, DS núm. 14 (3 de

novembre), pàg. 543.

RGE núm. 8280/15, relativa a ampliació de les reserves

marines d'El Toro i Malgrats, DS núm. 16 (17 de novembre),

pàg. 644-645.

RGE núm. 8871/15, relativa a cobrament de l’impost

turístic, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 767.

RGE núm. 10073/15, relativa a Pla d’habitatge, DS núm. 20

(15 de desembre), pàg. 875.

MORRÁS I ALZUGARAY, AITOR (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 11.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 86.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 961-963, 971, 1106-

1107 i 1115.

Mocions

RGE núm. 8531/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla contra desnonaments, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg.

751-752 i 757.

RGE núm. 9927/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rescat energètic, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 901-902.

Preguntes

RGE núm. 5702/15, relativa a seguretat en radioteràpia, DS

núm. 8 (22 de setembre), pàg. 211.

RGE núm. 6466/15, relativa a recursos destinats a la

Delegació de Sanitat i Consum de l'illa d'Eivissa, DS núm. 10

(6 d’octubre), pàg. 310-311.

RGE núm. 6959/15, relativa a negociació del deute públic

de la comunitat autònoma, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg.

430-431.

RGE núm. 7882/15, relativa a habitatges en lloguer social

de les entitats bancàries, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg.

547-548.

RGE núm. 8449/15, relativa a endeutament de la comunitat

autònoma, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 648-649.

RGE núm. 8895/15, relativa a habitatge buit, DS núm. 18

(1 de desembre), pàg. 774.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4488/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a la continuïtat del Club Nàutic d’Eivissa, DS núm. 6

(9 de setembre), pàg. 146-147.

RGE núm. 4982/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència d’estudi en relació amb la composició

del Ple del Consell Insular de Formentera, DS núm. 18 (1 de

desembre), pàg. 792.

RGE núm. 5376/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

posicionament del Parlament de les Illes Balears davant la

voluntat separatista d’alguns polítics catalans i solidaritat

envers els seus ciutadans, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg.

285-286.

NADAL I HOMAR, RAFAEL (Grup Parlamentari

Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 3 (9 de juliol), pàg. 90.
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Preguntes

RGE núm. 8614/15, relativa a projectes d'electrificació del

tren d'Inca fins a Manacor, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg.

703.

OBRADOR I GUZMAN, MARIA CONCEPCIÓ (Grup

Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 3 (9 de juliol), pàg. 90.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1112-1114 i 1116.

Mocions

RGE núm. 8531/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla contra desnonaments, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg.

752-753.

RGE núm. 9927/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rescat energètic, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 900-901.

Proposicions no de llei

RGE núm. 6488/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a garantia habitacional immediata per a les

dones violentades per la violència masclista i pel manteniment

de serveis municipals i públics, DS núm. 13 (27 d’octubre),

pàg. 525-526.

OLIVER I SAGRERAS, ISABEL MARIA (Grup

Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 11.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 86.

Decrets llei

2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de

grans establiments comercials, DS núm. 5 (3 d’agost), pàg.

116-117 i 118-119.

Mocions

RGE núm. 6946/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a política de nomenaments d’alts càrrecs i

responsables d’empreses públiques del Govern, DS núm. 12

(20 d’octubre), pàg. 456-458.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4223/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

modificació de la Llei 11/2014, de comerç, DS núm. 6 (9 de

setembre), pàg. 154-155.

PERELLÓ I JORQUERA, ANTÒNIA MARIA (Grup

Parlamentari Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 11.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 86.

Mocions

RGE núm. 7331/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

negativa del Govern a complir amb els acords firmats en relació

amb el pagament de la carrera professional sanitària, DS núm.

13 (27 d’octubre), pàg. 518-519.

Proposicions no de llei

RGE núm. 6122/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment dels acords relatius a la carrera professional del

personal al servei de l’Administració de la CAIB, DS núm. 13

(27 d’octubre), pàg. 528-529 i 536.

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 11.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 69-72, 77-78 i 86.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat de

totalitat, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 669-670, 679 i

692-693. Debat i votació, DS núm. 21 (21 i 22 de desembre),

pàg. 934-935, 943, 954, 965, 973, 1014, 1088-1089, 1096,

1100, 1103, 1118-1119 i 1122.

RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l’any 2015 de la

paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de

desembre de 2012, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 868.

Decrets llei

2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de

grans establiments comercials, DS núm. 5 (3 d’agost), pàg.

115-116.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 8379/15, del Grup Parlamentari Mixt, al

Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016, DS

núm. 16 (17 de novembre), pàg. 669-670, 679 i 692-693.

Proposicions de llei

RGE núm. 4821/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.

Presa en consideració, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 582-

583.

RGE núm. 5970/15, dels grups parlamentaris Socialista,

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

de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Presa en

consideració, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 419-420. Debat

i votació, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 733-734.
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Mocions

RGE núm. 5632/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb el nomenament d’alts

càrrecs i personal eventual, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg.

238.

RGE núm. 6110/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en matèria turística, DS núm. 10 (6

d’octubre), pàg. 335.

RGE núm. 6627/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a nou

model de l’Ens Públic IB3, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg.

400-401.

RGE núm. 8368/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a control del dèficit i nivell d’endeutament, DS núm. 17 (24 de

novembre), pàg. 746.

RGE núm. 9632/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació de la Llei agrària, DS núm. 19 (9 de desembre),

pàg. 852-853.

Preguntes

RGE núm. 5396/15, relativa a declaracions sobre la

suposada oferta de nacionalitat catalana als balears, DS núm.

6 (9 de setembre), pàg. 136.

RGE núm. 5701/15, relativa a tractament de les modalitats

insulars a la radio i televisió de les Illes Balears, DS núm. 8 (22

de setembre), pàg. 220-221.

RGE núm. 7104/15, relativa a criteris dels nous

currículums, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 443-444.

RGE núm. 8619/15, relativa a obertura dels centres

l'horabaixa, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 704.

RGE núm. 9657/15, relativa a Govern balear i Institut

Ramon Llull, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 780.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4223/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

modificació de la Llei 11/2014, de comerç, DS núm. 6 (9 de

setembre), pàg. 159-160.

RGE núm. 4359/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a límit del dèficit per a 2016, DS núm. 7 (15 de

setembre), pàg. 204-205.

RGE núm. 5050/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a incentius al sector audiovisual de les Illes Balears, DS núm.

18 (1 de desembre), pàg. 802-803.

RGE núm. 5375/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pressuposts generals de l’Estat per a 2016, DS núm.

9 (29 de setembre), pàg. 300.

RGE núm. 5376/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

posicionament del Parlament de les Illes Balears davant la

voluntat separatista d’alguns polítics catalans i solidaritat

envers els seus ciutadans, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg.

281-282 i 291-292.

RGE núm. 5424/15, dels grups parlamentaris Socialista,

Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i

Mixt, relativa a proposta de reforma del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, DS núm. 7 (15 de setembre),

pàg. 195-196.

RGE núm. 5483/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a defensa de l’estat de dret i la cohesió d’Espanya, DS núm. 15

(10 de novembre), pàg. 630-631.

RGE núm. 6122/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment dels acords relatius a la carrera professional del

personal al servei de l’Administració de la CAIB, DS núm. 13

(27 d’octubre), pàg. 535-536.

RGE núm. 6161/15, dels grups parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista

i Mixt, relativa a privatització d’AENA, DS núm. 12 (20

d’octubre), pàg. 473-474.

Compareixences

RGE núm. 5636/15, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presentació del

límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2016 (amb

debat i votació), DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 348-349.

R a t i f ica c ió  d e l s  c a n d id a ts  i /o  ca n d id a tes  a

senadors/senadores que han de representar la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

DS núm. 3 (9 de juliol), pàg. 92.

Eleccions diverses

Dels membres del consell de direcció i del director o la

directora de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,

DS núm. 4 (21 de juliol), pàg. 98.

Dels síndics de la Sindicatura de Comptes de les Illes

Balears, DS núm. 4 (21 de juliol), pàg. 101.

Designacions diverses

Del candidat per cobrir la vacant de magistrat del Tribunal

Constitucional, DS núm. 4 (21 de juliol), pàg. 99.

PICORNELL I LLADÓ, BALTASAR (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 11.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 86.

Projectes de llei

RGE núm. 4783/15, pel qual es deroga la Llei 9/2013, de

23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les

Illes Balears, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 361-362.

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1050-1051.

Preguntes

RGE núm. 5397/15, relativa a la prolongació de la línia de

tren fins a Artà, DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 123-124.

RGE núm. 5541/15, relativa a localització de les fosses de

la Guerra Civil, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 178.

RGE núm. 6007/15, relativa a seguretat en el transport

públic d'autobús, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 258-259.

RGE núm. 8183/15, relativa a carrera professional, DS

núm. 14 (3 de novembre), pàg. 545.

RGE núm. 8450/15, relativa a pagament de la carrera

professional a Serveis Generals, DS núm. 16 (17 de novembre),

pàg. 645-646.
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RGE núm. 8893/15, relativa a entrada als jardins de

Marivent, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 770-771.

RGE núm. 9743/15, relativa a electrificació del tren a

Manacor i a Sa Pobla, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 823-

824.

RGE núm. 10080/15, relativa a drets dels empleats públics,

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 878-879.

PROHENS I RIGO, MARGARITA (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 11.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 26-30,  34-36 i 86.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat de

totalitat, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 673-675, 681-682

i 694-695.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 8399/15, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016, DS

núm. 16 (17 de novembre), pàg. 673-675.

Preguntes

RGE núm. 5405/15, relativa a contractació dels càrrecs de

confiança, DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 138-139.

RGE núm. 5539/15, relativa a política tributària del

Govern, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 183-184.

RGE núm. 5713/15, relativa a pagament de la carrera

professional, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 224-225.

RGE núm. 6304/15, relativa a suspensió dels acords en

relació amb la carrera professional, DS núm. 9 (29 de

setembre), pàg. 275.

RGE núm. 6480/15, relativa a increment de la pressió fiscal,

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 322.

RGE núm. 6764/15, relativa a cent dies de govern, DS núm.

11 (13 d’octubre), pàg. 393.

RGE núm. 7390/15, relativa a mort d'un menor al centre Es

Pinaret, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 446-447.

RGE núm. 7560/15, relativa a mesures en matèria sanitària,

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 506-507.

RGE núm. 8285/15, relativa a pressuposts de la comunitat

autònoma per al 2016, DS núm. 15 (10 de novembre), pàg.

607-608.

RGE núm. 8460/15, relativa a obertura dels centres de salut

els horabaixes, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 661-662.

RGE núm. 8618/15, relativa a ampliació dels horaris

d'obertura de les unitats bàsiques de salut, DS núm. 17 (24 de

novembre), pàg. 719.

RGE núm. 8877/15, relativa a actuacions per garantir el

final de les obres del Palau de Congressos de Palma, DS núm.

18 (1 de desembre), pàg. 783-785.

RGE núm. 9737/15, relativa a Comissió Bilateral Mixta, DS

núm. 19 (9 de desembre), pàg. 836-837.

RGE núm. 10263/15, relativa a funcionament de les unitats

bàsiques i centres de salut, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg.

891-892.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5483/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a defensa de l’estat de dret i la cohesió d’Espanya, DS núm. 15

(10 de novembre), pàg. 621-623 i 632-633.

Eleccions diverses

Dels membres del consell de direcció i del director o la

directora de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,

DS núm. 4 (21 de juliol), pàg. 98.

Dels síndics de la Sindicatura de Comptes de les Illes

Balears, DS núm. 4 (21 de juliol), pàg. 100.

Designacions diverses

Del candidat per cobrir la vacant de magistrat del Tribunal

Constitucional, DS núm. 4 (21 de juliol), pàg. 99.

AlAlusions

En relació amb la Proposició no de llei RGE núm. 6161/15,

dels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca, Podem Illes Balears, Socialista i Mixt, relativa a

privatització d’AENA, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 469.

Qüestió d’ordre

En relació amb el Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 21 (21 i 22 de desembre),

pàg. 976, 977.

RAMON I ROSSELLÓ, SARA (Grup Parlamentari

Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 11.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 86.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1000-1002.

Preguntes

RGE núm. 6020/15, relativa a neteja de la zona portuària de

Sant Antoni de Portmany,

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 263-264.

RGE núm. 7558/15, relativa a retirada de l'amiant dels

centres educatius, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 491.

REUS I DARDER, ANTONI (Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 11.
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Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 86.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat de

totalitat, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 686-688 i 696.

Debat i votació, DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 936-

937, 944-945, 952-953, 963-964, 972 i 1015-1016.

RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l’any 2015 de la

paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de

desembre de 2012, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 867.

Esmenes a la totalitat 

RGE núm. 8379/15, del Grup Parlamentari Mixt; RGE

núm. 8380/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS; i RGE núm. 8399/15, del Grup

Parlamentari Popular, al Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016. DS núm. 16 (17 de novembre), pàg.

686-688 i 696.

Mocions

RGE núm. 8368/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a control del dèficit i nivell d’endeutament, DS núm. 17 (24 de

novembre), pàg. 743-744.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4359/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a límit del dèficit per a 2016, DS núm. 7 (15 de

setembre), pàg. 202-203.

RGE núm. 4488/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a la continuïtat del Club Nàutic d’Eivissa, DS núm. 6

(9 de setembre), pàg. 147-148.

RGE núm. 5128/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a dotació per turisme diferenciat a Menorca, DS núm. 18 (1 de

desembre), pàg. 809-810.

RGE núm. 5375/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pressuposts generals de l’Estat per a 2016, DS núm.

9 (29 de setembre), pàg. 297-298.

RGE núm. 6122/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment dels acords relatius a la carrera professional del

personal al servei de l’Administració de la CAIB, DS núm. 13

(27 d’octubre), pàg. 532-533.

RGE núm. 6161/15, dels grups parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista

i Mixt, relativa a privatització d’AENA, DS núm. 12 (20

d’octubre), pàg. 465-466 i 475.

Compareixences

RGE núm. 5636/15, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presentació del

límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2016 (amb

debat i votació), DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 344-345 i 354-

355.

RIBAS I RIBAS, M ARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari

Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 11.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 86.

Preguntes

RGE núm. 6479/15, relativa a nou CEIP de Cala Bou, DS

núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 309.

RGE núm. 7101/15, relativa a destinació de la recaptació de

l'ecotaxa, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 429-430.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari

Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 11.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 87.

Preguntes

RGE núm. 6478/15, relativa a II Pla d'igualtat dels empleats

públics, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 308.

RGE núm. 6759/15, relativa a participació ciutadana en

l’elaboració d’una normativa, 

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 381-382.

RGE núm. 7559/15, relativa a reducció de les llistes

d'espera, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 495.

RGE núm. 7863/15, relativa a Pla estratègic de funció

pública, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 549-550.

RGE núm. 8279/15, relativa a mesa paritària del sector

públic instrumental, DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 596-

597.

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 12.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 87.

SAURA I LEÓN, CARLOS (Grup Parlamentari Podem

Illes Balears)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 11.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 83.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1089-1091 i 1097.

Proposicions de llei

RGE núm. 5970/15, dels grups parlamentaris Socialista,

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

de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens
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Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Presa en

consideració, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 415-417 i 422.

Mocions

RGE núm. 5632/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb el nomenament d’alts

càrrecs i personal eventual, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg.

232-234.

RGE núm. 8368/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a control del dèficit i nivell d’endeutament, DS núm. 17 (24 de

novembre), pàg. 742-743.

RGE núm. 9632/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació de la Llei agrària, DS núm. 19 (9 de desembre),

pàg. 849-850.

Preguntes

RGE núm. 5703/15, relativa a política en matèria d’interins,

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 212-213.

RGE núm. 6960/15, relativa a aparcaments als hospitals

públics, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 442-443.

RGE núm. 7884/15, relativa a Palau de Congressos, DS

núm. 15 (10 de novembre), pàg. 591.

RGE núm. 8621/15, relativa a sous dels empleats públics,

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 705.

RGE núm. 10081/15, relativa a protecció d’Es Molinar de

Palma, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 876-877.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4223/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

modificació de la Llei 11/2014, de comerç, DS núm. 6 (9 de

setembre), pàg. 153-154.

RGE núm. 5424/15, dels grups parlamentaris Socialista,

Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i

Mixt, relativa a proposta de reforma del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, DS núm. 7 (15 de setembre),

pàg. 190-191.

RGE núm. 5483/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a defensa de l’estat de dret i la cohesió d’Espanya, DS núm. 15

(10 de novembre), pàg. 623-624.

RGE núm. 6161/15, dels grups parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista

i Mixt, relativa a privatització d’AENA, DS núm. 12 (20

d’octubre), pàg. 467-469.

SEIJAS I PATIÑO, MARIA MONTSERRAT (Grup

Parlamentari Podem Illes Balears)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 11.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 83.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1073-1074.

InterpelAlacions

RGE núm. 5448/15, relativa a política de nomenament

d’alts càrrecs i responsables d’empreses públiques del Govern,

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 323-325 i 326-327.

Preguntes

RGE núm. 5425/15, relativa a pobresa energètica, DS núm.

6 (9 de setembre), pàg. 131-132.

RGE núm. 5543/15, relativa a memòries anuals del Consell

Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 7 (15 de setembre),

pàg. 179.

RGE núm. 6009/15, relativa a informe jurídic sobre

l'adjudicació de la gestió del Palau de Congressos, DS núm. 9

(29 de setembre), pàg. 265-266.

RGE núm. 6961/15, relativa a dietes dels càrrecs públics,

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 433-434.

RGE núm. 7569/15, relativa a frau de la Volkswagen, DS

núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 494.

RGE núm. 8290/15, relativa a nomenament d’una

coordinadora assistencial d’atenció a l’usuari de l’Ib-salut, DS

núm. 15 (10 de novembre), pàg. 599-600.

RGE núm. 8625/15, relativa a Fundació Balear de la

Memòria Democràtica, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg.

711-712.

RGE núm. 9741/15, relativa a rescat farmacèutic, DS núm.

19 (9 de desembre), pàg. 833-834.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4362/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a dret universal a rebre atenció sanitària, DS núm. 20

(15 de desembre), pàg. 911-912.

RGE núm. 4568/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència per tal d’elaborar una proposta de text

de la llei del tercer sector, DS núm. 15 (10 de novembre), pàg.

634-635.

RGE núm. 6488/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a garantia habitacional immediata per a les

dones violentades per la violència masclista i pel manteniment

de serveis municipals i públics, DS núm. 13 (27 d’octubre),

pàg. 520-521 i 527.

SERRA I FERRER, VICENT (Grup Parlamentari

Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 11.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 83.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1057-1058, 1061-1062

i 1068.

Preguntes

RGE núm. 5404/15, relativa a quantificació de les

actuacions de la Conselleria de Salut, DS núm. 6 (9 de

setembre), pàg. 129.
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RGE núm. 5534/15, relativa a aparcament del nou hospital

de Can Misses, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 172.

RGE núm. 5707/15, relativa a projecte de tramvia

d’Eivissa, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 218.

RGE núm. 7866/15, relativa a eliminació del copagament

de qualsevol tipus, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 546-547.

RGE núm. 8454/15, relativa a nova coordinadora de

prevenció de riscos laborals, DS núm. 16 (17 de novembre),

pàg. 651.

RGE núm. 8873/15, relativa a justificació en relació amb el

model de prestació del servei de radioteràpia, DS núm. 18 (1 de

desembre), pàg. 772-773.

RGE núm. 9731/15, relativa a copagament farmacèutic, DS

núm. 19 (9 de desembre), pàg. 825.

RGE núm. 10078/15, relativa a pressuposts de la

Conselleria de Salut per al 2016, DS núm. 20 (15 de

desembre), pàg. 882.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4362/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a dret universal a rebre atenció sanitària, DS núm. 20

(15 de desembre), pàg. 910-911.

RGE núm. 4488/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a la continuïtat del Club Nàutic d’Eivissa, DS núm. 6

(9 de setembre), pàg. 145-146 i 151.

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICÒRDIA (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 12.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 84.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1069-1071.

Preguntes

RGE núm. 6019/15, relativa a centre BIT de Menorca, DS

núm. 9 (29 de setembre), pàg. 262-263.

RGE núm. 6762/15, relativa a seguretat jurídica, DS núm.

12 (20 d’octubre), pàg. 427-428.

RGE núm. 7096/15, relativa a nous càrrecs directius de

l'Hospital Son Espases, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 434-

435.

RGE núm. 7555/15, relativa a cursos per a l'accés al cos de

policia local, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 497-498.

RGE núm. 8612/15, relativa a Centre Bit Menorca, DS

núm. 17 (24 de novembre), pàg. 707.

RGE núm. 8613/15, relativa a aparell de radiologia a Dalt

Sant Joan, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 709-710.

SUREDA I M ARTÍ, M ARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 12.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 84.

Projectes de llei

RGE núm. 4783/15, pel qual es deroga la Llei 9/2013, de

23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les

Illes Balears, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 364 i 373.

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1052, 1064, 1071-

1072, 1088 i 1124.

Proposicions de llei

RGE núm. 4281/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a Comissió General de consells insulars.

Presa en consideració, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 246-

247. Debat i votació, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 761.

Mocions

RGE núm. 7685/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a renda bàsica progressiva, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg.

568.

RGE núm. 8233/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria de discapacitat, DS núm. 15 (10 de

novembre), pàg. 617.

RGE núm. 8531/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla contra desnonaments, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg.

754-755.

Preguntes

RGE núm. 5546/15, relativa a obertura dels centres de salut

els horabaixes, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 171.

RGE núm. 6013/15, relativa a ajudes a la dependència, DS

núm. 9 (29 de setembre), pàg. 264-265.

RGE núm. 6765/15, relativa a valoració de la introducció

de la LOMCE, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 384-385.

RGE núm. 7565/15, relativa a obertura dels centres de salut

els horabaixes, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 496-497.

RGE núm. 7877/15, relativa a noves instalAlacions

educatives, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 552-553.

RGE núm. 8287/15, relativa a robatoris a Eivissa, DS núm.

15 (10 de novembre), pàg. 598.

RGE núm. 8463/15, relativa a programació i difusió de les

arts escèniques, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 654-655.

RGE núm. 8609/15, relativa a negociació amb l’Assemblea

docent, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 712-713.

RGE núm. 9738/15, relativa a gratuïtat dels aparcaments

dels hospitals públics, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 828-

829.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4362/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a dret universal a rebre atenció sanitària, DS núm. 20

(15 de desembre), pàg. 914.

RGE núm. 4568/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència per tal d’elaborar una proposta de text

de la llei del tercer sector, DS núm. 15 (10 de novembre), pàg.

636.

RGE núm. 5398/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reducció de l’IVA per a béns i activitats culturals, DS

núm. 20 (15 de desembre), pàg. 922.
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RGE núm. 6448/15, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a programes d’ajuts a les

famílies, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 481-482.

RGE núm. 6488/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a garantia habitacional immediata per a les

dones violentades per la violència masclista i pel manteniment

de serveis municipals i públics, DS núm. 13 (27 d’octubre),

pàg. 526-527.

TADEO I FLORIT, SANTIAGO (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 12.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 84.

Proposicions de llei

RGE núm. 5970/15, dels grups parlamentaris Socialista,

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

de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Presa en

consideració, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 417-418 i 422.

Debat i votació, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 728-729

i 736-737.

Mocions

RGE núm. 6627/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a nou

model de l’Ens Públic IB3, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg.

401-403.

Preguntes

RGE núm. 5710/15, relativa a modificació de la Llei

reguladora de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 256-257.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5128/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a dotació per turisme diferenciat a Menorca, DS núm. 18 (1 de

desembre), pàg. 806-807 i 814.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 12.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 84.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 954-955.

Proposicions de llei

RGE núm. 4281/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a Comissió General de consells insulars.

Presa en consideració, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 249-

250. Debat i votació, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 762.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4488/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a la continuïtat del Club Nàutic d’Eivissa, DS núm. 6

(9 de setembre), pàg. 149-150.

RGE núm. 4982/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència d’estudi en relació amb la composició

del Ple del Consell Insular de Formentera, DS núm. 18 (1 de

desembre), pàg. 795.

RGE núm. 5376/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

posicionament del Parlament de les Illes Balears davant la

voluntat separatista d’alguns polítics catalans i solidaritat

envers els seus ciutadans, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg.

289-291.

RGE núm. 5483/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a defensa de l’estat de dret i la cohesió d’Espanya, DS núm. 15

(10 de novembre), pàg. 626-627.

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari

Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 12.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 87.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4362/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a dret universal a rebre atenció sanitària, DS núm. 20

(15 de desembre), pàg. 908-910 i 916-917.

RGE núm. 5424/15, dels grups parlamentaris Socialista,

Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i

Mixt, relativa a proposta de reforma del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, DS núm. 7 (15 de setembre),

pàg. 196-197.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 12.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 72-74 i 84.

Projectes de llei

RGE núm. 4783/15, pel qual es deroga la Llei 9/2013, de

23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les

Illes Balears, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 367-368 i 373.

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 966-967, 1008, 1017-

1018, 1037-1038, 1075-1076, 1111-1112 i 1129-1130.

Proposicions de llei

RGE núm. 4281/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a Comissió General de consells insulars.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-012.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-013.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-001.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-002-02.pdf#page=58
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-011.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-011.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-009.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-001.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-002-02.pdf#page=58
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-021-01.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-008.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-009.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-001.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-002-02.pdf#page=61
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-020.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-001.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-002-02.pdf#page=46
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-010.pdf#page=53
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-021-01.pdf#page=36


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  2015 35

 

Presa en consideració, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 248-

249.

RGE núm. 4821/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.

Presa en consideració, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 578-

579.

Mocions

RGE núm. 9632/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació de la Llei agrària, DS núm. 19 (9 de desembre),

pàg. 851-852.

RGE núm. 9927/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rescat energètic, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 899 i

908.

Preguntes

RGE núm. 5532/15, relativa a recepció de TV3 i resta de

canals televisius en llengua catalana, DS núm. 7 (15 de

setembre), pàg. 168.

RGE núm. 5699/15, relativa a ajuts i mitjans econòmics i

materials als pacients i acompanyants de Menorca, Eivissa i

Formentera, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 215-216.

RGE núm. 6012/15, relativa a millores d'insonorització de

l'estació de generació de Gesa a Formentera, DS núm. 9 (29 de

setembre), pàg. 266-267.

RGE núm. 6452/15, relativa a decret de protecció de la

posidònia oceànica, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 316.

RGE núm. 6753/15, relativa a delimitació de costes, DS

núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 387-388.

RGE núm. 7550/15, relativa accions per a la consolidació

de plantilles de la policia local, 

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 501.

RGE núm. 7861/15, relativa a ajuts a la tecnificació i als

esportistes d’alt nivell, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 556.

RGE núm. 8275/15, relativa a pagament de convenis 2015

amb entitats sense ànim de lucre, DS núm. 15 (10 de

novembre), pàg. 604.

RGE núm. 8448/15, relativa a mecenatge mediambiental,

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 659-660.

RGE núm. 8865/15, relativa a control de party boats, DS

núm. 18 (1 de desembre), pàg. 778-779.

RGE núm. 9729/15, relativa a modificació de la Llei

8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, DS núm. 19 (9 de

desembre), pàg. 829-830.

RGE núm. 10014/15, relativa a desenvolupament de la Llei

11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim,

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 887-888.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4982/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència d’estudi en relació amb la composició

del Ple del Consell Insular de Formentera, DS núm. 18 (1 de

desembre), pàg. 791-792.

RGE núm. 5483/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a defensa de l’estat de dret i la cohesió d’Espanya, DS núm. 15

(10 de novembre), pàg. 631-632.

RGE núm. 6448/15, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a programes d’ajuts a les

famílies, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 479.

R a t i f ica c ió  d e l s  ca n d id a ts  i /o  ca n d id a tes  a

senadors/senadores que han de representar la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

DS núm. 3 (9 de juliol), pàg. 92.

Petició de paraula

En relació amb la proposició no de llei RGE núm. 5376/15,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a posicionament del

Parlament de les Illes Balears davant la voluntat separatista

d’alguns polítics catalans i solidaritat envers els seus ciutadans,

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 289.

AlAlusions

En relació amb la moció RGE núm. 9632/15, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei agrària,

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 853 i 854-855.

VIDAL I VIDAL, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (18 de juny), pàg. 12.

Debat d’investidura de la persona candidata a president o

presidenta de les Illes Balears, DS núm. 2 (29 i 30 de juny),

pàg. 84.

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 982-983, 986 i 995-

996.

InterpelAlacions

RGE núm. 4336/15, relativa a política educativa del Govern

i inici del curs escolar, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 185-

186 i 188.

Preguntes

RGE núm. 5536/15, relativa a inici del curs escolar, DS

núm. 7 (15 de setembre), pàg. 169.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5398/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reducció de l’IVA per a béns i activitats culturals, DS

núm. 20 (15 de desembre), pàg. 919.

RGE núm. 6448/15, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a programes d’ajuts a les

famílies, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 479-480.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT, MARTÍ

XAVIER MARCH I CERDÀ

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 983-986 i 986-987.
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InterpelAlacions

RGE núm. 4336/15, relativa a política educativa del Govern

i inici del curs escolar, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 186-

188 i 189.

Preguntes

RGE núm. 5408/15, relativa a compliment de la legalitat,

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 130-131.

RGE núm. 5429/15, relativa a colAlegis concertats del Parc

Bit, DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 134-135.

RGE núm. 5535/15, relativa a concert de les places de

batxillerat al colAlegi La Salle de Maó, DS núm. 7 (15 de

setembre), pàg. 173.

RGE núm. 5536/15, relativa a inici del curs escolar, DS

núm. 7 (15 de setembre), pàg. 169.

RGE núm. 5537/15, relativa a concerts dels colAlegis Aixa

i Llaüt, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 174-175.

RGE núm. 6479/15, relativa a nou CEIP de Cala Bou, DS

núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 309-310.

RGE núm. 6765/15, relativa a valoració de la introducció

de la LOMCE, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 384-385.

RGE núm. 7102/15, relativa a ús polític d'algunes

instalAlacions educatives de les Illes Balears, DS núm. 12 (20

d’octubre), pàg. 437-438.

RGE núm. 7558/15, relativa a retirada de l'amiant dels

centres educatius, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 491.

RGE núm. 7877/15, relativa a noves instalAlacions

educatives, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 552-553.

RGE núm. 7880/15, relativa a política de contractació de la

Conselleria d’Educació, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg.

557-558.

RGE núm. 8292/15, relativa a igualtat de drets i

oportunitats, DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 603-604.

RGE núm. 8609/15, relativa a negociació amb l’Assemblea

docent, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 713.

RGE núm. 8894/15, relativa a menjadors escolars a Sant

Joan de Labritja, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 772.

RGE núm. 9730/15, relativa a assignació a la formació

professional, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 819-820.

RGE núm. 10068/15, relativa a sous dels professors de

l’escola concertada, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 883-

884.

RGE núm. 10083/15, relativa a autobusos escolars, DS

núm. 20 (15 de desembre), pàg. 880-881.

CONSELLERA D’HISENDA I ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES, CATALINA CLADERA I CRESPÍ

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat de

totalitat, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 664-668, 675-679

i 682-683. Debat i votació, DS núm. 21 (21 i 22 de desembre),

pàg. 1010-1012 i 1013-1014.

RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l’any 2015 de la

paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de

desembre de 2012, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 863-865.

Esmenes a la totalitat 

RGE núm. 8379/15, del Grup Parlamentari Mixt; RGE

núm. 8380/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS; i RGE núm. 8399/15, del Grup

Parlamentari Popular, al Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016. DS núm. 16 (17 de novembre), pàg.

664-668, 675-679 i 682-683.

InterpelAlacions

RGE núm. 5026/15, relativa a control del dèficit i nivell

d’endeutament, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 560-562 i

563-564.

RGE núm. 5260/15, relativa a nou model de finançament

autonòmic, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 894-895 i 896-

897.

Preguntes

RGE núm. 5428/15, relativa a comissió d’experts sobre

finançament autonòmic, DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 132-

133.

RGE núm. 5698/15, relativa a accions contra la

discriminació de Balears en els pressuposts generals de l’Estat,

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 214-215.

RGE núm. 5703/15, relativa a política en matèria d’interins,

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 212-213.

RGE núm. 5704/15, relativa a derogació del Decret Llei

5/2012, d’1 de juny, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 217.

RGE núm. 5709/15, relativa a reducció del nivell

d’endeutament de la comunitat autònoma, DS núm. 8 (22 de

setembre), pàg. 219-220.

RGE núm. 6478/15, relativa a II Pla d'igualtat dels empleats

públics, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 308-309.

RGE núm. 6767/15, relativa a cànon de sanejament

d’aigües, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 389-390.

RGE núm. 6959/15, relativa a negociació del deute públic

de la comunitat autònoma, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg.

431-432.

RGE núm. 7098/15, relativa a modificació de l'impost de

successions i donacions, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 440.

RGE núm. 7550/15, relativa accions per a la consolidació

de plantilles de la policia local, DS núm. 13 (27 d’octubre),

pàg. 501-502.

RGE núm. 7555/15, relativa a cursos per a l'accés al cos de

policia local, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 497-498.

RGE núm. 7863/15, relativa a Pla estratègic de funció

pública, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 550-551.

RGE núm. 8183/15, relativa a carrera professional, DS

núm. 14 (3 de novembre), pàg. 544-545.

RGE núm. 8235/15, relativa a distinció entre funcionaris de

serveis generals i estatutaris, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg.

554.

RGE núm. 8279/15, relativa a mesa paritària del sector

públic instrumental, DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 596-

597.

RGE núm. 8287/15, relativa a robatoris a Eivissa, DS núm.

15 (10 de novembre), pàg. 598-599.

RGE núm. 8449/15, relativa a endeutament de la comunitat

autònoma, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 649.

RGE núm. 8450/15, relativa a pagament de la carrera

professional a Serveis Generals, DS núm. 16 (17 de novembre),

pàg. 645-646.

RGE núm. 8455/15, relativa a suspensió del curs bàsic de

policia local, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 655-656.
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RGE núm. 8458/15, relativa a pagament de bestretes a

compte del model de finançament dels consells insulars, DS

núm. 16 (17 de novembre), pàg. 652-653.

RGE núm. 8621/15, relativa a sous dels empleats públics,

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 705-706.

RGE núm. 8624/15, relativa a recaptació d'imposts

municipals, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 708-709.

RGE núm. 10075/15, relativa a increment de les

aportacions econòmiques als consells insulars, DS núm. 20 (15

de desembre), pàg. 881-882.

RGE núm. 10080/15, relativa a drets dels empleats públics,

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 879.

Compareixences

RGE núm. 5636/15, en relació amb la presentació del límit

màxim de despesa no financera per a l’exercici 2016 (amb

debat i votació), DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 338-341, 351-

353 i 357-358.

CONSELLER DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I

PESCA, VICENÇ VIDAL I MATAS

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1028-1030 i 1031-

1032.

InterpelAlacions

RGE núm. 7889/15, relativa a modificació de la Llei

agrària, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 722-723 i 725-

726.

Mocions

RGE núm. 9632/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació de la Llei agrària, DS núm. 19 (9 de desembre),

pàg. 855 i 856-857.

Preguntes

RGE núm. 5402/15, relativa a declaracions del president del

Consell Insular de Mallorca en relació amb els agricultors

d’Extremadura, DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 127.

RGE núm. 5538/15, relativa a neteja de torrents, DS núm.

7 (15 de setembre), pàg. 176.

RGE núm. 5548/15, relativa a depuradores d’aigües, DS

núm. 7 (15 de setembre), pàg. 181-182.

RGE núm. 5712/15, relativa a estat de la depuradora de

Santa Eulàlia, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 213-214.

RGE núm. 6018/15, relativa a ajudes de la política agrària

comunitària, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 269-270.

RGE núm. 6452/15, relativa a decret de protecció de la

posidònia oceànica, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 316.

RGE núm. 6763/15, relativa a resolució dels problemes en

matèria de depuració i subministrament d’aigua, DS núm. 11

(13 d’octubre), pàg. 386.

RGE núm. 6947/15, relativa a declaració d’emergència de

l’emissari de Talamanca, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 380-

381.

RGE núm. 7551/15, relativa a decret de regulació de

fondeigs, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 502.

RGE núm. 7568/15, relativa a protecció de S'Espalmador,

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 493-494.

RGE núm. 7867/15, relativa a expedients pendents dels

informes de la Conselleria de Medi Ambient, DS núm. 14 (3 de

novembre), pàg. 543.

RGE núm. 7869/15, relativa a retard en l'avançament del

pagament de les ajudes PAC, DS núm. 14 (3 de novembre),

pàg. 551-552.

RGE núm. 7885/15, relativa a reforma de la Llei agrària,

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 549.

RGE núm. 8280/15, relativa a ampliació de les reserves

marines d'El Toro i Malgrats, DS núm. 16 (17 de novembre),

pàg. 644-645.

RGE núm. 8448/15, relativa a mecenatge mediambiental,

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 659-660.

RGE núm. 8459/15, relativa a l’emissari de la Platja de

Talamanca, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 647-648.

RGE núm. 8622/15, relativa a Reserva de la Biosfera, DS

núm. 17 (24 de novembre), pàg. 706-707.

RGE núm. 8865/15, relativa a control de party boats, DS

núm. 18 (1 de desembre), pàg. 779.

RGE núm. 9742/15, relativa a pista forestal a Bunyola, DS

núm. 19 (9 de desembre), pàg. 823.

CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA

I CULTURA, ESPERANZA CAMPS I BARBER

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1119-1121 i 1123.

InterpelAlacions

RGE núm. 5426/15, relativa a mitjans de comunicació, DS

núm. 9 (29 de setembre), pàg. 278-279 i 280-281.

Preguntes

RGE núm. 5541/15, relativa a localització de les fosses de

la Guerra Civil, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 178.

RGE núm. 5544/15, relativa a política de gestió de la ràdio

i la televisió públiques, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 180.

RGE núm. 5710/15, relativa a modificació de la Llei

reguladora de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 256-257.

RGE núm. 5711/15, relativa a actualització del portal de

transparència del Govern, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg.

257-258.

RGE núm. 6759/15, relativa a participació ciutadana en

l’elaboració d’una normativa, 

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 381-382.

RGE núm. 6772/15, relativa a llengua de signes, DS núm.

11 (13 d’octubre), pàg. 390-391.

RGE núm. 7861/15, relativa a ajuts a la tecnificació i als

esportistes d’alt nivell, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 556-

557.

RGE núm. 8463/15, relativa a programació i difusió de les

arts escèniques, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 654-655.

RGE núm. 8625/15, relativa a Fundació Balear de la

Memòria Democràtica, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg.

712.
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RGE núm. 8875/15, relativa a televisió pública de qualitat,

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 769-770.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, MARC ISAAC PONS

I PONS

Projectes de llei

RGE núm. 4783/15, pel qual es deroga la Llei 9/2013, de

23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les

Illes Balears, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 359-360.

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 948-950 i 951-952.

InterpelAlacions

RGE núm. 5035/15, relativa a política del Govern en

relació amb el nomenament d’alts càrrecs i personal eventual,

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 141-143 i 144-145.

RGE núm. 5448/15, relativa a política de nomenament

d’alts càrrecs i responsables d’empreses públiques del Govern,

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 325-326 i 327.

Preguntes

RGE núm. 5399/15, relativa a atorgament de la nacionalitat

catalana als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, DS núm.

6 (9 de setembre), pàg. 135-136.

RGE núm. 5543/15, relativa a memòries anuals del Consell

Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 7 (15 de setembre),

pàg. 179.

RGE núm. 6474/15, relativa a relacions entre el Govern de

les Illes Balears i els consells insulars, DS núm. 10 (6

d’octubre), pàg. 314.

RGE núm. 6481/15, relativa a traspàs de competències, DS

núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 318.

RGE núm. 6762/15, relativa a seguretat jurídica, DS núm.

12 (20 d’octubre), pàg. 427-428.

RGE núm. 6773/15, relativa a oficina antifrau, DS núm. 12

(20 d’octubre), pàg. 428-429.

RGE núm. 6961/15, relativa a dietes dels càrrecs públics,

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 433-434.

RGE núm. 7099/15, relativa a nova redacció de la Llei de

capitalitat de Palma, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 441-442.

RGE núm. 7557/15, relativa a cost del canvi d’estructura

del Govern, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 500-501.

RGE núm. 8281/15, relativa a publicació dels acords

adoptats pel Consell de Govern, DS núm. 15 (10 de novembre),

pàg. 600-601.

RGE núm. 8617/15, relativa a ajuda al Consell de Menorca

per pagar la sentència de Cesgarden, DS núm. 17 (24 de

novembre), pàg. 714-715.

RGE núm. 8893/15, relativa a entrada als jardins de

Marivent, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 770-771.

RGE núm. 9729/15, relativa a modificació de la Llei

8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, DS núm. 19 (9 de

desembre), pàg. 830.

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

MOBILITAT, JUAN BONED I ROIG

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1100-1102 i 1103-

1104.

InterpelAlacions

RGE núm. 4562/15, relativa a pla contra desnonaments, DS

núm. 15 (10 de novembre), pàg. 610-611 i 612-613.

RGE núm. 4563/15, relativa a rescat energètic, DS núm. 18

(1 de desembre), pàg. 787-788 i 789-790.

RGE núm. 8752/15, relativa a política de protecció del

territori, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 839-840 i 841-842.

Preguntes

RGE núm. 5397/15, relativa a la prolongació de la línia de

tren fins a Artà, DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 124.

RGE núm. 5401/15, relativa a tarifa plana de 30 euros per

als vols interilles, DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 125-126.

RGE núm. 5403/15, relativa a l’habilitació dels ducs d’alba

en el port de Ciutadella, 

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 128-129.

RGE núm. 5425/15, relativa a pobresa energètica, DS núm.

6 (9 de setembre), pàg. 132.

RGE núm. 5542/15, relativa a inundacions a l’autovia

d’Eivissa, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 170.

RGE núm. 5707/15, relativa a projecte de tramvia

d’Eivissa, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 218-219.

RGE núm. 6007/15, relativa a seguretat en el transport

públic d'autobús, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 259.

RGE núm. 6008/15, relativa a inversions al dic de Son

Blanc de Ciutadella, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 260.

RGE núm. 6012/15, relativa a millores d'insonorització de

l'estació de generació de Gesa a Formentera, DS núm. 9 (29 de

setembre), pàg. 267.

RGE núm. 6017/15, relativa a suspensió de la instalAlació de

dos ducs d'alba en el port de Ciutadella, DS núm. 9 (29 de

setembre), pàg. 271-272.

RGE núm. 6020/15, relativa a neteja de la zona portuària de

Sant Antoni de Portmany,

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 263-264.

RGE núm. 6467/15, relativa a energies fòssils a Menorca,

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 311-312.

RGE núm. 6753/15, relativa a delimitació de costes, DS

núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 387-388.

RGE núm. 7094/15, relativa a alta tensió del Port d'Alcúdia,

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 438-439.

RGE núm. 7556/15, relativa a pla contra els desnonaments,

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 498-499.

RGE núm. 7865/15, relativa a sentència del Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears 585/2015, de 7

d'octubre, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 544.

RGE núm. 7882/15, relativa a habitatges en lloguer social

de les entitats bancàries, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg.

547-548.

RGE núm. 8291/15, relativa a iniciativa legislativa popular

de protecció del territori, DS núm. 15 (10 de novembre), pàg.

595-596.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-010.pdf#page=53
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-021-01.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-010.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-010.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-010.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-010.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-012.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-012.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-012.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-012.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-012.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-013.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-017.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-019.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-021-03.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-018.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-019.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-006.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-007.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-008.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-009.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-009.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-009.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-009.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-009.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-010.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-011.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-011.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-012.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-013.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-014.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-015.pdf#page=7


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  2015 39

 

RGE núm. 8518/15, relativa a accident a les vies del tren,

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 656-657.

RGE núm. 8614/15, relativa a projectes d'electrificació del

tren d'Inca fins a Manacor, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg.

703.

RGE núm. 8615/15, relativa a actuacions per evitar la

pèrdua de connectivitat amb la península, DS núm. 17 (24 de

novembre), pàg. 715-716.

RGE núm. 8866/15, relativa a construcció en sòl rústic, DS

núm. 18 (1 de desembre), pàg. 775-776.

RGE núm. 8895/15, relativa a habitatge buit, DS núm. 18

(1 de desembre), pàg. 774.

RGE núm. 9740/15, relativa a energies renovables, DS

núm. 19 (9 de desembre), pàg. 820-821.

RGE núm. 9743/15, relativa a electrificació del tren a

Manacor i a Sa Pobla, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 824.

RGE núm. 10073/15, relativa a Pla d’habitatge, DS núm. 20

(15 de desembre), pàg. 875-876.

RGE núm. 10081/15, relativa a protecció d’Es Molinar de

Palma, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 876-877.

CONSELLER DE TREBALL, COM ERÇ I INDÚSTRIA,

IAGO NEGUERUELA I VÁZQUEZ

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1083-1086 i 1087.

Decrets llei

2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de

grans establiments comercials, DS núm. 5 (3 d’agost), pàg.

106-108.

Preguntes

RGE núm. 5427/15, relativa a pla contra l’explotació

laboral, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 167.

RGE núm. 6016/15, relativa a irregularitats en els

contractes del sector hoteler, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg.

268.

RGE núm. 6758/15, relativa a diàleg amb les acadèmies de

formació, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 379-380.

RGE núm. 6962/15, relativa a resultat del Pla d'inspecció de

treball, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 432-433.

RGE núm. 7868/15, relativa a infraccions laborals

detectades un cop realitzades les inspeccions, DS núm. 15 (10

de novembre), pàg. 592-593.

RGE núm. 8283/15, relativa a modificació del centre de

Palma com a zona de gran afluència turística, DS núm. 15 (10

de novembre), pàg. 602.

RGE núm. 8284/15, relativa a formació dual per a

colAlectius vulnerables, DS núm. 15 (10 de novembre), pàg.

598.

RGE núm. 8620/15, relativa a mesures d'emprenedoria

empresarial i ocupabilitat, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg.

716-717.

RGE núm. 8876/15, relativa a cessament d’una directora de

l’oficina del SOIB a Palma, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg.

776-777.

RGE núm. 9732/15, relativa a dades d’atur a les Balears en

el mes de novembre, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 826-827.

RGE núm. 9733/15, relativa a iniciatives en matèria de

comerç, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 832-833.

RGE núm. 9734/15, relativa a política del Govern d’estímul

a la contractació indefinida, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg.

821-822.

RGE núm. 9735/15, relativa a finançament de cursos per a

ocupats i desocupats, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 827-

828.

RGE núm. 9736/15, relativa a treballs per a la

reindustrialització de la nostra comunitat autònoma, DS núm.

19 (9 de desembre), pàg. 831.

RGE núm. 10077/15, relativa a política d’ocupació, DS

núm. 20 (15 de desembre), pàg. 877-878.

CONSELLERA DE SALUT, PATRICIA JUANA GÓMEZ

I PICARD

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1058-1061 i 1062-

1063.

InterpelAlacions

RGE núm. 6347/15, relativa a negativa del Govern a

complir amb els acords firmats en relació amb el pagament de

la carrera professional sanitària, DS núm. 11 (13 d’octubre),

pàg. 396-397 i 398.

Preguntes

RGE núm. 5404/15, relativa a quantificació de les

actuacions de la Conselleria de Salut, DS núm. 6 (9 de

setembre), pàg. 129-130.

RGE núm. 5534/15, relativa a aparcament del nou hospital

de Can Misses, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 172.

RGE núm. 5546/15, relativa a obertura dels centres de salut

els horabaixes, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 171.

RGE núm. 5699/15, relativa a ajuts i mitjans econòmics i

materials als pacients i acompanyants de Menorca, Eivissa i

Formentera, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 216.

RGE núm. 5702/15, relativa a seguretat en radioteràpia, DS

núm. 8 (22 de setembre), pàg. 211-212.

RGE núm. 6108/15, relativa a facultat de medicina, DS

núm. 9 (29 de setembre), pàg. 270-271.

RGE núm. 6466/15, relativa a recursos destinats a la

Delegació de Sanitat i Consum de l'illa d'Eivissa, DS núm. 10

(6 d’octubre), pàg. 310-311.

RGE núm. 7096/15, relativa a nous càrrecs directius de

l'Hospital Son Espases, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 435.

RGE núm. 7559/15, relativa a reducció de les llistes

d'espera, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 495-496.

RGE núm. 7565/15, relativa a obertura dels centres de salut

els horabaixes, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 496-497.

RGE núm. 7569/15, relativa a frau de la Volkswagen, DS

núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 494.

RGE núm. 7866/15, relativa a eliminació del copagament

de qualsevol tipus, DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 546-547.

RGE núm. 8289/15, relativa a material ortoprotètic, DS

núm. 15 (10 de novembre), pàg. 595.
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RGE núm. 8290/15, relativa a nomenament d’una

coordinadora assistencial d’atenció a l’usuari de l’Ib-salut, DS

núm. 15 (10 de novembre), pàg. 599-600.

RGE núm. 8452/15, relativa a subministrament de

metadona a les illes d'Eivissa i Menorca, DS núm. 16 (17 de

novembre), pàg. 650.

RGE núm. 8454/15, relativa a nova coordinadora de

prevenció de riscos laborals, DS núm. 16 (17 de novembre),

pàg. 651.

RGE núm. 8613/15, relativa a aparell de radiologia a Dalt

Sant Joan, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 709-710.

RGE núm. 8619/15, relativa a obertura dels centres

l'horabaixa, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 704-705.

RGE núm. 8873/15, relativa a justificació en relació amb el

model de prestació del servei de radioteràpia, DS núm. 18 (1 de

desembre), pàg. 773.

RGE núm. 9731/15, relativa a copagament farmacèutic, DS

núm. 19 (9 de desembre), pàg. 825.

RGE núm. 9738/15, relativa a gratuïtat dels aparcaments

dels hospitals públics, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 829.

RGE núm. 10070/15, relativa a valoració de l’obertura de

centres de salut, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 885.

RGE núm. 10078/15, relativa a pressuposts de la

Conselleria de Salut per al 2016, DS núm. 20 (15 de

desembre), pàg. 882-883.

C O N S E L L E R A  D E  S E R V E I S  S O C I A L S  I

COOPERACIÓ, JOSEFA SANTIAGO I RODRÍGUEZ

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 1045-1047 i 1049.

InterpelAlacions

RGE núm. 4560/15, relativa a renda bàsica progressiva, DS

núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 449-451 i 452-453.

RGE núm. 4561/15, relativa a política en matèria de

discapacitat, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 509-510 i 511-

512.

Preguntes

RGE núm. 6013/15, relativa a ajudes a la dependència, DS

núm. 9 (29 de setembre), pàg. 264-265.

RGE núm. 6015/15, relativa a pressupost de la renda bàsica,

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 261-262.

RGE núm. 6469/15, relativa a Fundació de la dependència

envers els consells insulars, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg.

307-308.

RGE núm. 6471/15, relativa a diferències entre renda

mínima i renda bàsica, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 317.

RGE núm. 6475/15, relativa a concert de serveis socials,

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 312-313.

RGE núm. 6760/15, relativa a rescat de la ciutadania, DS

núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 383-384.

RGE núm. 7100/15, relativa a concertació de places

residencials del Consorci per a la protecció i acollida de

persones disminuïdes psíquiques profundes de les Illes Balears,

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 436-437.

RGE núm. 7879/15, relativa a custòdia compartida, DS

núm. 14 (3 de novembre), pàg. 554-555.

RGE núm. 8275/15, relativa a pagament de convenis 2015

amb entitats sense ànim de lucre, DS núm. 15 (10 de

novembre), pàg. 604.

RGE núm. 8616/15, relativa a esborrany d'estratègia

d'inclusió social, DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 711.

PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS,

FRANCESCA LLUCH ARMENGOL I SOCÍAS

Preguntes

RGE núm. 5396/15, relativa a declaracions sobre la

suposada oferta de nacionalitat catalana als balears, DS núm. 6

(9 de setembre), pàg. 136-137.

RGE núm. 5405/15, relativa a contractació dels càrrecs de

confiança, DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 139.

RGE núm. 5407/15, relativa a deute del Govern, DS núm.

6 (9 de setembre), pàg. 137-138.

RGE núm. 5539/15, relativa a política tributària del

Govern, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 183-184.

RGE núm. 5545/15, relativa a tributs que apujarà el

Govern, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 182-183.

RGE núm. 5697/15, relativa a consens sobre l’ecotaxa, DS

núm. 8 (22 de setembre), pàg. 222-223.

RGE núm. 5701/15, relativa a tractament de les modalitats

insulars a la radio i televisió de les Illes Balears, DS núm. 8 (22

de setembre), pàg. 220-221.

RGE núm. 5705/15, relativa a mesures fiscals contra

l’habitatge buit, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 223-224.

RGE núm. 5713/15, relativa a pagament de la carrera

professional, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 224-225.

RGE núm. 6014/15, relativa a reunió del Govern amb el

ministre Montoro, DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 272-273.

RGE núm. 6170/15, relativa a beques de menjador per

motius socioeconòmics,  DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 274.

RGE núm. 6304/15, relativa a suspensió dels acords en

relació amb la carrera professional, DS núm. 9 (29 de

setembre), pàg. 275-276.

RGE núm. 6468/15, relativa a joves emigrats per causes

econòmiques, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 321.

RGE núm. 6480/15, relativa a increment de la pressió fiscal,

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 322-323.

RGE núm. 6484/15, relativa a regulació del tot inclòs, DS

núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 319-320.

RGE núm. 6766/15, relativa a implantació de la tercera

llengua en educació, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 392.

RGE núm. 6764/15, relativa a cent dies de govern, DS núm.

11 (13 d’octubre), pàg. 393-394.

RGE núm. 6960/15, relativa a aparcaments als hospitals

públics, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 445-446.

RGE núm. 7093/15, relativa a pressuposts en innovació, DS

núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 441-442.

RGE núm. 7104/15, relativa a criteris dels nous

currículums, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 444.

RGE núm. 7390/15, relativa a mort d'un menor al centre Es

Pinaret, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 446.

RGE núm. 7560/15, relativa a mesures en matèria sanitària,

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 506-507.

RGE núm. 7564/15, relativa a negociació de la carrera

professional, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 504-505.

RGE núm. 7567/15, relativa a auditoria ciutadana al deute

públic, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 505-506.
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RGE núm. 8285/15, relativa a pressuposts de la comunitat

autònoma per al 2016, DS núm. 15 (10 de novembre), pàg.

607-608.

RGE núm. 8286/15, relativa a dades d'atur d'octubre, DS

núm. 15 (10 de novembre), pàg. 605.

RGE núm. 8331/15, relativa a aturats de més de 45 anys,

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 606-607.

RGE núm. 8451/15, relativa a plans contra la violència

masclista, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 660-661.

RGE núm. 8460/15, relativa a obertura dels centres de salut

els horabaixes, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 661-662.

RGE núm. 8610/15, relativa a connectivitat aèria, DS núm.

17 (24 de novembre), pàg. 718.

RGE núm. 8618/15, relativa a ampliació dels horaris

d'obertura de les unitats bàsiques de salut, DS núm. 17 (24 de

novembre), pàg. 719-720.

RGE núm. 8867/15, relativa a emergència de l'emissari de

Talamanca, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 781-782.

RGE núm. 8877/15, relativa a actuacions per garantir el

final de les obres del Palau de Congressos de Palma, DS núm.

18 (1 de desembre), pàg. 784-785.

RGE núm. 9657/15, relativa a Govern balear i Institut

Ramon Llull, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 780-781.

RGE núm. 9961/15, relativa a acord amb l'Assemblea de

Docents, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 782-783.

RGE núm. 9737/15, relativa a Comissió Bilateral Mixta, DS

núm. 19 (9 de desembre), pàg. 836-837.

RGE núm. 9739/15, relativa a gestió dels ports d’interès

general, DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 835-836.

RGE núm. 9741/15, relativa a rescat farmacèutic, DS núm.

19 (9 de desembre), pàg. 834.

RGE núm. 10014/15, relativa a desenvolupament de la Llei

11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim,

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 887-888.

RGE núm. 10069/15, relativa al Decret de garantia de

demora., DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 888-889.

RGE núm. 10082/15, relativa a article 135 de la

Constitució, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 890.

RGE núm. 10263/15, relativa a funcionament de les unitats

bàsiques i centres de salut, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg.

891-892.

VICEPRESIDENT I CONSELLER D’INNOVACIÓ,

RECERCA I TURISME, GABRIEL BARCELÓ I MILTA

Projectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. Debat i votació,

DS núm. 21 (21 i 22 de desembre), pàg. 957-958 i 959-960.

InterpelAlacions

RGE núm. 4308/15, relativa a política del Govern en

matèria turística, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 227-229 i

230.

Preguntes

RGE núm. 5400/15, relativa a la contractació del Sr. Juli

Fuster, DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 125.

RGE núm. 5532/15, relativa a recepció de TV3 i resta de

canals televisius en llengua catalana, DS núm. 7 (15 de

setembre), pàg. 168.

RGE núm. 5540/15, relativa a Palau de Congressos de

Palma, DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 177.

RGE núm. 5708/15, relativa a dietes dels membres del

Govern, DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 218.

RGE núm. 6009/15, relativa a informe jurídic sobre

l'adjudicació de la gestió del Palau de Congressos, DS núm. 9

(29 de setembre), pàg. 266.

RGE núm. 6019/15, relativa a centre BIT de Menorca, DS

núm. 9 (29 de setembre), pàg. 262-263.

RGE núm. 6476/15, relativa a regulació del lloguer de

vacances, DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 315.

RGE núm. 6761/15, relativa a transferència en matèria de

turisme als consells insulars, DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg.

388-389.

RGE núm. 7101/15, relativa a destinació de la recaptació de

l'ecotaxa, DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 429-430.

RGE núm. 7554/15, relativa a valoració de la temporada

turística, DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 503.

RGE núm. 7566/15, relativa a Llei de turisme, DS núm. 13

(27 d’octubre), pàg. 492.

RGE núm. 7884/15, relativa a Palau de Congressos, DS

núm. 15 (10 de novembre), pàg. 591-592.

RGE núm. 8282/15, relativa a política econòmica que fa el

Govern de les Illes Balears, DS núm. 15 (10 de novembre),

pàg. 593-594.

RGE núm. 8456/15, relativa a recuperació dels canals

catalans de televisió, DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 646-

647.

RGE núm. 8457/15, relativa a pagament de la quantia per

a la finalització de les obres del Palau de Congressos, DS núm.

16 (17 de novembre), pàg. 657-658.

RGE núm. 8462/15, relativa a partida de turisme i ecotaxa,

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 653-654.

RGE núm. 8612/15, relativa a Centre Bit Menorca, DS

núm. 17 (24 de novembre), pàg. 707-708.

RGE núm. 8871/15, relativa a cobrament de l’impost

turístic, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 767-768.

RGE núm. 8872/15, relativa a nombre de turistes de creuers

en el 2016, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 777-778.

RGE núm. 8874/15, relativa a reducció d’organismes

innecessaris, DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 768-769.

RGE núm. 10074/15, relativa a mesures per allargar la

temporada turística, DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 886.

TEMÀTIC

- A -

Accident a la via del tren

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 656.

Acords del Consell de Govern

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 600.

Administracions públiques 

treballadors

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 391.
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AENA 

privatització

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 464.

Agricultura

agricultors d’Extremadura

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 126.

política agrària comunitària

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 269.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 551.

Aigua 

cànon de sanejament

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 389.

depuració i subministrament

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 385.

Arts escèniques

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 654.

Atemptats de París

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 643.

Atur

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 604 i 606.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 826.

- B -

Beques de menjador

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 273.

Bit a Menorca, centre

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 262.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 707.

Bunyola 

pista forestal

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 822.

- C -

Càrrecs 

de confiança

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 138.

públics

dietes

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 433.

Carrera professional 

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 224.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 274.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 503 i 528.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 545.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 645.

sanitària

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 394.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 512.

CEIP de Cala Bou

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 309.

Centres de salut

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 891.

Dalt de Sant Joan

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 709.

obertura els horabaixes

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 170.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 496.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 661.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 704 i 719.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 884.

Cesgarden 

sentència

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 714.

Ciutadania 

rescat

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 382.

Club Nàutic d’Eivissa

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 145.

ColAlegis 

Aixa i Llaüt

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 174.

La Salle de Maó

places de batxillerat

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 172.

concertats del Parc Bit

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 133.

Comerç 

llei

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 151.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 832.

grans establiments comercials

DS núm. 5 (3 d’agost), pàg. 106.

Comissió 

General de consells insulars

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 242.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 758.

Mixta Bilateral

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 836.

Competències 

traspàs

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 318.

Connectivitat aèria

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 715 i 717.

Consell 

Consultiu de les Illes Balears

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 178.

de Govern 

acords

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 600.
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Conselleria 

d’Educació i Universitat 

contractacions

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 557.

de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 543.

de Salut

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 129.

pressupost

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 882.

Consells insulars 

aportacions

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 881.

finançament

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 651.

de Formentera

ple

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 790.

llei

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 829.

relacions amb el Govern

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 313.

transferència de turisme

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 388.

Consorci per a la protecció i acollida de persones

disminuïdes psíquiques profundes

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 436.

Constitució Espanyola 

article 135

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 889.

Convenis

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 604.

Copagament

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 546.

farmacèutic

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 824.

Costes 

delimitació

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 387.

Cultura

IVA

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 917.

Currículums

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 443.

Cursos 

finançament

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 827.

Custòdia compartida

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 555.

- D -

Decret 

de garantia de demora

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 888.

de regulació de fondejos

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 502.

Llei 5/2012, d’1 de juny

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 216.

Delegació de Sanitat i Consum a Eivissa

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 310.

Dèficit

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 197.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 558.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 740.

Dependència

ajudes

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 264.

convenis

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 884.

Fundació

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 307.

Depuradores

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 181.

de Santa Eulàlia

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 213.

Desnonaments

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 498.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 608.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 749.

Despesa no financera

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 338.

Deute 

del Govern

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 137.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 430.

públic

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 505.

Discapacitat

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 507.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 613.

- E -

Economia

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 593.

Ecotaxa

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 221.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 429.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 653.
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Educació 

assemblea docent

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 712.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 782.

centres 

amiant

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 491.

concertada

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 883.

curs escolar

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 169 i 184.

instalAlacions

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 552.

ús polític

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 437.

Emigració

joves

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 320.

Empleats públics

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 705.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 878.

II Pla d’igualtat

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 308.

Emprenedoria

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 716.

Endeutament.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 219.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 558.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 648.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 740.

Energia

fòssil a Menorca

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 311.

pobresa energètica

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 131.

renovable

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 820.

rescat energètic

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 785.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 897.

Ens Públic IB3

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 399.

Espalmador, S’

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 493.

Espanya 

cohesió

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 621.

Espècies invasores

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 441.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 491.

Esport

ajudes a la tecnificació i a l’alt nivell

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 556.

Estat de dret

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 621.

- F - 

Facultat de medicina

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 270.

Famílies 

programa d’ajuts

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 475.

Farmàcies 

rescat

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 833.

Finançament autonòmic

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 892.

Comissió d’experts

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 132.

Fiscalitat 

pressió fiscal

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 321.

Fondejos 

decret de regulació

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 502.

Formació 

acadèmies

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 379.

dual

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 597.

professional

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 819.

Fosses de la Guerra Civil

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 177.

Funció pública 

funcionaris

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 553.

pla estratègic

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 549.

Fundació 

balear de la memòria democràtica

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 711.

de la dependència

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 307.

Fuster, Juli

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 124.
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- G -

Gesa

estació de regeneració a Formentera

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 266.

Govern 

cent dies

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 393.

Estructura

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 499.

membres

dietes

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 217.

Portal de transparència

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 220.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 257.

relacions amb els consells insulars

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 313.

- H -

Habitatge 

buits

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 223.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 773.

d’entitats bancàries

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 547.

pla

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 875.

Hospital 

Can M isses

aparcament

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 172.

Son Espases 

càrrecs directius

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 313.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 434.

Hospitals públics 

aparcament

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 442.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 828.

Hoteleria

contractes irregulars

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 267.

- I -

Igualtat de drets i oportunitats

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 603.

Impost 

municipals

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 708.

de successions i donacions

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 439.

turístic

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 767.

Inclusió social

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 710.

Incompatibilitats dels diputats

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 423.

Indústria 

reindustrialització

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 830.

Infància 

Convenció sobre els drets

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 643.

Innovació

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 445.

Institut Ramon Llull

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 780.

Interins

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 212.

Inundacions a l’autovia d’Eivissa

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 169.

IVA cultural

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 917.

- J -

Joventut

emigració

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 320.

- L -

Legalitat, compliment

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 130.

Lleis 

agrària

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 548.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 720.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 842.

de capitalitat de Palma

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 441.

de millora de la qualitat educativa (LOMCE)

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 384.

de turisme

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 492.

3/1986, de normalització lingüística

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 572.

8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 829.
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15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 213.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 256.

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 410.

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 726.

11/2014, de comerç

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 151.

Llengua 

de signes

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 390.

tercera

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 391.

Llistes d’espera

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 494.

Lloguer 

de vacances

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 314.

social 

habitatges

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 547.

- M -

Marivent 

jardins

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 770.

Medi ambient 

mecenatge

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 659.

Menjadors escolars

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 771.

Menors 

mort a Es Pinaret

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 446.

Metadona 

subministrament

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 649.

Mitjans de comunicació

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 276.

Molinar, Es

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 876.

Montoro, ministre

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 272.

- N -

Nomenament 

d’alts càrrecs i personal eventual

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 140.

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 230.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 323.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 453.

Nacionalitat catalana

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 135.

- O -

Ocupació

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 716.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 877.

Oficina antifrau

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 385.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 428.

Organismes

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 768.

Ortoprotesi 

material

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 594.

- P -

Pacients i acompanyants

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 215.

Paga extraordinària de desembre de 2012

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 863.

Palau de Congressos

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 176.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 265.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 546.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 591.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 657.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 783.

Palma 

centre

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 601.

llei de capitalitat

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 441.

Participació ciutadana

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 381.

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 497.

Party boats

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 778.
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Policia local

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 501.

curs bàsic

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 655.

Port 

d’Alcúdia 

alta tensió

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 438.

de Ciutadella

dic de Son Blanc

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 259.

ducs d’alba

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 128.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 271.

de Sant Antoni de Portmany

zona portuària

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 263.

Ports d’interès general

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 835.

Posidònia oceànica

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 316.

Pressuposts generals 

de la CAIB 2016

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 607.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 664.

DS núm. 21 (21 de desembre), pàg. 930.

de l’Estat

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 214.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 292.

- R -

Ràdio i televisió públiques

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 179.

modalitats insulars

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 220.

Radioteràpia

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 211.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 772.

Refugiats

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 123.

Reglament del Parlament 

reforma

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 189.

Renda 

bàsica 

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 261.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 317.

progressiva

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 447.

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 564.

mínima

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 317.

Reserva de la biosfera

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 706.

Reserves marines

El Toro i Malgrats

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 593.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 644.

Riscs laborals

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 650.

Robatoris a Eivissa

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 598.

- S -

Sanitat

atenció universal

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 908.

mesures sanitàries

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 506.

Sector 

audiovisual

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 796.

públic instrumental

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 596.

Seguretat jurídica

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 384.

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 427.

Separatisme

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 281.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 776.

Serveis socials

concert

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 312.

Símbols institucionals

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 359.

Sòl rústic 

construcció

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 775.

- T -

Talamanca 

emissari

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 380.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 647.

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 781.

Tarifa plana per als vols interilles

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 125.
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Televisió

canals televisius en llengua catalana

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 168.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 646.

de qualitat

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 769.

Tercer sector

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 633.

Territori

protecció

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 595.

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 837.

Torrents,

neteja

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 175.

Tramvia a Eivissa

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 218.

Transparència 

portal del Govern

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 220.

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 257.

Transport 

escolar 

autobús

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 880.

marítim

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 887.

públic

autobús

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 258.

Treball 

contractació indefinida

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 821.

explotació laboral

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 132.

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 167.

infraccions laborals

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 557.

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 592.

Pla d’inspecció

DS núm. 12 (20 d’octubre), pàg. 432.

Tren 

electrificació

DS núm. 19 (9 de desembre), pàg. 823.

fins a Artà

DS núm. 6 (9 de setembre), pàg. 123.

fins a Manacor

DS núm. 17 (24 de novembre), pàg. 703.

Tribunal Superior de Justícia 

Sentència 585/2015

DS núm. 14 (3 de novembre), pàg. 544.

Tributs

DS núm. 7 (15 de setembre), pàg. 182.

Turisme

DS núm. 8 (22 de setembre), pàg. 225.

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 327.

creuers

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 777.

diferenciat a Menorca

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 805.

impost

DS núm. 18 (1 de desembre), pàg. 767.

llei

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 492.

temporada

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 502.

DS núm. 20 (15 de desembre), pàg. 885.

tot inclòs

DS núm. 10 (6 d’octubre), pàg. 319.

transferència als consells insulars

DS núm. 11 (13 d’octubre), pàg. 388.

- U -

Usuari 

atenció Ibsalut

DS núm. 15 (10 de novembre), pàg. 599.

- V -

Violència masclista

DS núm. 9 (29 de setembre), pàg. 255.

DS núm. 16 (17 de novembre), pàg. 660.

garantia habitacional

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 520.

Volkswagen 

frau

DS núm. 13 (27 d’octubre), pàg. 494.
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