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INICIATIVES

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 10512/16, pel qual es modifica la Compilació de
Dret Civil de les Illes Balears.
DS núm. 88, pàg. 4846.

RGE núm. 873/17, de declaració del Parc Natural
Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
DS núm. 82, pàg. 4691.

RGE núm. 2320/17, de Cambres Oficials de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació de les Illes Balears.
DS núm. 76, pàg. 4340.

RGE núm. 2490/17, d’indústria de les Illes Balears.
DS núm. 83, pàg. 4752.

RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat universal de les Illes
Balears.
DS núm. 90, pàg. 4882.

RGE núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de 17
de maig, d’estadística de les Illes Balears.
DS núm. 88, pàg. 4842.

RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19
de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
comercialització d’estades turístiques a habitatges.
DS núm. 87, pàg. 4811.

RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les Illes Balears.
DS núm. 106, pàg. 5772.

RGE núm. 9443/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 17
de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears.
DS núm. 106, pàg. 5797.

RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret llei 3/2013, de
14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de
les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres
privats d’atenció especialitzada.
DS núm. 102, pàg. 5541.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.
DS núm. 108, pàg. 5881.

PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 4974/15, de modificació de la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
per introduir mesures de transparència i participació.
Debat i votació, DS núm. 83, pàg. 4738.

RGE núm. 3206/16, per modificar la Llei 1/1992, de 8
d’abril, de protecció dels animals que viuen en l’entorn
humà, en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Proposta de retirada, DS núm. 91, pàg. 4918.

RGE núm. 14566/16, de reforma de la Llei electoral de les
Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 70, pàg. 4029.

RGE núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991, de 13
de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les
Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 66, pàg. 3792.

RGE núm. 16986/16, per a la reducció de la pobresa
energètica de les Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 68, pàg. 3899.

RGE núm. 2906/17, sobre la protecció de la mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que
pugui produir l'exploració, la recerca i l'explotació
d'hidrocarburs i altres substàncies minerals.
Presa en consideració, DS núm. 72, pàg. 4134.
Procediment directe; debat i votació, DS núm. 74, pàg. 4226.

RGE núm. 3963/17, de règim patrimonial del matrimoni.
Presa en consideració, DS núm. 78, pàg. 4453.

RGE núm. 4447/17, de modificació de la Llei 4/2001, de 14
de març, del Govern de les Illes Balears, per a la limitació
de mandats de la Presidència de la comunitat autònoma.
Presa en consideració, DS núm. 97, pàg. 5233.

RGE núm. 4448/17, de modificació de la Llei 8/2000, de 27
d'octubre, dels consells insulars, per a la limitació de
mandats de la Presidència dels consells insulars.
Presa en consideració, DS núm. 97, pàg. 5233.

RGE núm. 4500/17, de modificació de la Llei 30/1998, de 29
de juliol, del règim especial de les Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 76, pàg. 4346.
Procediment directe; debat i votació, DS núm. 78, pàg. 4463.

RGE núm. 4582/17, de la memòria democràtica de les Illes
Balears.
Presa en consideració, DS núm. 80, pàg. 4589.

RGE núm. 6445/17, de regulació de les corregudes de toros
a les Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 82, pàg. 4717.
Debat i votació, DS núm. 90, pàg, 4896.

DECRETS LLEI

1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la CAIB, i de mesures en matèria de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears.
DS núm. 64, pàg. 3691.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-088.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-082.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-076.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-083.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-090.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-088.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-087.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-106.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-106.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=45
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-108-01.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-083.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-091.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-070.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-066.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-068.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-072.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-074.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-078.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-097.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-097.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-076.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-078.pdf#page=53
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-080.pdf#page=71
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-082.pdf#page=51
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-090.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-064.pdf#page=39


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2017 3

2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de
transports terrestres.
DS núm. 82, pàg. 4707.

3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de 19
de juliol, del turisme de les Illes Balears i de mesures per
afrontar l’emergència en matèria d’habitatge a les Illes
Balears.
DS núm. 92, pàg. 4924.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 4122/17, de devolució, al Projecte de llei RGE
núm. 873/17, de declaració del Parc Natural
Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
DS núm. 74, pàg. 4226.

RGE núm. 5769/17, 6590/17 i 6708/17, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d’estades turístiques a
habitatges.
DS núm. 80, pàg. 4559.

RGE núm. 10325/17 i 10549/17, de devolució, al Projecte de
llei RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les Illes Balears.
DS núm. 95, pàg. 5121.

RGE núm. 14947/17, 14949/17 i 14970/17, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2018.
DS núm. 104, pàg. 5624.

DEBAT DE POLÍTICA GENERAL

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears.
DS núm. 99, pàg. 5310.
DS núm. 101, pàg. 5436.

INTERPEL·LACIONS

RGE núm. 155519/16, relativa a aplicació transversal de la
Llei d’igualtat.
DS núm. 64, pàg. 3675.

RGE núm. 16107/16, relativa a política general del Govern
en matèria de transparència.
DS núm. 68, pàg. 3883.

RGE núm. 22/17, relativa a normativa en policies locals.
DS núm. 66, pàg. 3778.

RGE núm. 624/17, relativa a política del Govern en matèria
de transport públic.
DS núm. 69, pàg. 3930.

RGE núm. 895/17, relativa a estades turístiques.
DS núm. 65, pàg. 3718.

RGE núm. 1669/17, relativa a política general del Govern
en relació amb les comissions o grups de treball
sociosanitaris.
DS núm. 70, pàg. 4023.

RGE núm. 1670/17, relativa a política general del Govern
pel fa al compliment dels concerts educatius d’ESO dels
centres del Parc Bit.
DS núm. 71, pàg. 4065.

RGE núm. 1671/17, relativa a política general del Govern
en relació amb l'abandonament de la política cultural de
l'IEB.
DS núm. 72, pàg. 4120.

RGE núm. 1672/17, relativa a política general del Govern
pel que fa a gestió administrativa i als serveis que presten
els auxiliars tècnics educatius als centres de les Illes
Balears.
DS núm. 73, pàg. 4166.

RGE núm. 1673/17, relativa a política general del Govern
pel que fa a la situació dels plans d’igualtat del personal
empleat públic docent i estatutari de l’administració
autonòmica.
DS núm. 74, pàg. 4221.

RGE núm. 1894/17, relativa a política general del Govern
en relació amb les clàusules socials.
DS núm. 80, pàg. 4544.

RGE núm. 1929/17, relativa a línies polítiques generals del
Govern en matèria d'energia.
DS núm. 67, pàg. 3817.

RGE núm. 2562/17, relativa a model de transport públic.
DS núm. 79, pàg. 4483.

RGE núm. 4645/17, relativa a declaració de l’Organització
Mundial del Turisme de l’any 2017 Any internacional del
turisme sostenible per al desenvolupament.
DS núm. 75, pàg. 4268.

RGE núm. 4646/17, relativa a política del Govern respecte
de les autopistes d’Eivissa.
DS núm. 76, pàg. 4328.

RGE núm. 4662/17, relativa a política del Govern en relació
amb la contractació pública.
DS núm. 78, pàg. 4434.

RGE núm. 4945/17, relativa a política del Govern en
matèria d’habitatge.
DS núm. 77, pàg. 4372.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-082.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-092.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-074.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-080.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-095.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-104.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-099-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-101.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-064.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-068.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-066.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-069.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-065.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-070.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-072.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-073.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-074.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-080.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-067.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-079.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-075.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-076.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-078.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-077.pdf#page=24
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RGE núm. 5402/17, relativa a política general en matèria
d'educació del Govern en relació amb la intervenció en
xerrades educatives a centres escolars de les Illes Balears de
diverses persones que han causat alarma social.
DS núm. 81, pàg. 4630.

RGE núm. 5834/17, relativa a estat actual del document de
voluntats anticipades.
DS núm. 82, pàg. 4686.

RGE núm. 6400/17, relativa a política general del Govern
en relació amb l’anomenat Pla Juncker.
DS núm. 98, pàg. 5270.

RGE núm. 9574/17, relativa a política general del Govern
en matèria de neteja de torrents.
DS núm. 93, pàg. 4971.

RGE núm. 9867/17, relativa a política del Govern amb la
distribució de l’impost turístic.
DS núm. 94, pàg. 5057.

RGE núm. 10137/17, relativa a inici del curs escolar 2017-
2018.
DS núm. 95, pàg. 5108.

RGE núm. 10138/17, relativa a política general del Govern
en relació amb la gestió de l’esport.
DS núm. 102, pàg. 5517.

RGE núm. 10139/17, relativa a política general del Govern
en relació amb l’evolució del mercat laboral.
DS núm. 103, pàg. 5567.

RGE núm. 10140/17, relativa a política general del Govern
en relació amb els ingressos tributaris i l’endeutament.
DS núm. 106, pàg. 5760.

RGE núm. 10141/17, relativa a política general del Govern
en relació amb l’IBAVI.
DS núm. 96, pàg. 5167.

RGE núm. 10409/17, relativa a política general del Govern
en relació amb el model turístic.
DS núm. 107, pàg. 5841.

RGE núm. 10783/17, relativa a polítiques del Govern en
matèria de sanitat vegetal i lluita contra el Xylella
fastidiosa.
DS núm. 97, pàg. 5215.

RGE núm. 10825/17, relativa a política general del Govern
en relació amb l’ens públic Gestió Sanitària i Assistencial
de les Illes Balears.
DS núm. 104, pàg. 5620.

RGE núm. 14012/17, relativa a matèria d’adoctrinament a
centres educatius.
DS núm. 105, pàg. 5689.

MOCIONS

RGE núm. 17244/16, relativa a política general del Govern
en relació amb el model d’IB3.
DS núm. 64, pàg. 3679.

RGE núm. 2287/17, relativa a aplicació transversal de la
Llei d’igualtat.
DS núm. 66, pàg. 3783.

RGE núm. 2398/17, relativa a la millora de la futura
normativa d'estades turístiques en habitatges.
DS núm. 67, pàg. 3822.

RGE núm. 2945/17, relativa a normativa de policies locals.
DS núm. 68, pàg. 3888.

RGE núm. 3225/17, relativa a línies polítiques generals del
Govern en matèria d'energia.
DS núm. 69, pàg. 3966.

RGE núm. 3345/17, relativa a política general del Govern
en matèria de transparència.
DS núm. 70, pàg. 4028.

RGE núm. 3926/17, relativa a política del Govern en
matèria de transport públic.
DS núm. 71, pàg. 4071.

RGE núm. 4220/17, relativa a política general del Govern
en relació amb les comissions o els grups de treball
sociosanitaris.
DS núm. 72, pàg. 4126.

RGE núm. 4367/17, relativa a compliment dels concerts
educatius d’ESO dels centres del Parc Bit.
DS núm. 73, pàg. 4172.

RGE núm. 4614/17, relativa a política general del Govern
en relació amb l’abandonament de la política cultural de
l’IEB.
DS núm. 74, pàg. 4225.

RGE núm. 5183/17, relativa a gestió administrativa i
serveis que presten els auxiliars tècnics educatius als
centres de les Illes Balears.
DS núm. 75, pàg. 4274.

RGE núm. 5403/17, relativa a situació dels plans d’igualtat
del personal empleat públic docent i estatutari de
l’administració autonòmica.
DS núm. 76, pàg. 4333.

RGE núm. 5866/17, relativa a declaració de l’Organització
Mundial del Turisme 2017 Any Internacional del Turisme
Sostenible per al Desenvolupament.
DS núm. 76, pàg. 4378.

RGE núm. 6069/17, relativa a política del Govern respecte
de les autopistes d’Eivissa.
DS núm. 79, pàg. 4488.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-081.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-082.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-098.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-093.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-094.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-095.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-103.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-106.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-096.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-107.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-097.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-104.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-105.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-064.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-066.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-067.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-068.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-069.pdf#page=54
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-070.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-072.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-073.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-074.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-075.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-076.pdf#page=27
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RGE núm. 6424/17, relativa a política del Govern en
matèria d’habitatge.
DS núm. 79, pàg. 4497.

RGE núm. 6912/17, relativa a política general del Govern
en relació amb la contractació pública.
DS núm. 80, pàg. 4549.

RGE núm. 7015/17, relativa a model de transport públic.
DS núm. 81, pàg. 4635.

RGE núm. 7333/17, relativa a política general del Govern
en relació amb les clàusules socials.
DS núm. 93, pàg. 4975.

RGE núm. 10670/17, relativa a política del Govern en
matèria de neteja de torrents.
DS núm. 95, pàg. 5112.

RGE núm. 11072/17, relativa a política de repartiment de
l’impost turístic.
DS núm. 96, pàg. 5171.

RGE núm. 12318/17, relativa a inici del curs escolar 2017-
2018.
DS núm. 97, pàg. 5221.

RGE núm. 12706/17, relativa a política general del Govern
a l’IBAVI.
DS núm. 98, pàg. 5275.

RGE núm. 13269/17, relativa al Pla de lluita contra el
Xylella.
DS núm. 102, pàg. 5523.

RGE núm. 13923/17, relativa a política general del Govern
en relació amb l’anomenat Pla Juncker.
DS núm. 102, pàg. 5532.

RGE núm. 14958/17, relativa a política general del Govern
en relació amb la gestió de l’esport.
DS núm. 105, pàg. 5694.

RGE núm. 15230/17, relativa a política general del Govern
en relació amb l’evolució del mercat laboral.
DS núm. 105, pàg. 5705.

RGE núm. 15363/17, relativa a política general del Govern
en relació amb l’ens públic Gestió Sanitària i Assistencial
de les Illes Balears.
DS núm. 106, pàg. 5766.

RGE núm. 16723/17, relativa a adoctrinament en centres
educatius.
DS núm. 107, pàg. 5847.

PREGUNTES

RGE núm. 1540/17, relativa a mitjans de vigilància del
fondeig al Parc Natural de Ses Salines.
DS núm. 64, pàg. 3656.

RGE núm. 1724/17, relativa a subrogació del personal del
servei d’ambulàncies.
DS núm. 64, pàg. 3657.

RGE núm. 1790/17, relativa a rebuig al projecte de
regulació del lloguer turístic.
DS núm. 64, pàg. 3658.

RGE núm. 1791/17, relativa a repartiment de l’impost
turístic.
DS núm. 64, pàg. 3670.

RGE núm. 1792/17, relativa a impost de turisme sostenible.
DS núm. 64, pàg. 3671.

RGE núm. 1793/17, relativa a gas natural i transició
energètica.
DS núm. 64, pàg. 3659.

RGE núm. 1795/17, relativa a problemes de calefacció als
centres educatius de les Illes Balears.
DS núm. 64, pàg. 3661.

RGE núm. 1801/17, relativa a solució del problema de la
calefacció de determinats centres educatius de les Illes
Balears.
DS núm. 64, pàg. 3663.

RGE núm. 1803/17, relativa a plaga de mosques als
quiròfans de Can Misses.
DS núm. 64, pàg. 3664.

RGE núm. 1804/17, relativa a destinació dels 10 milions
d’euros sobrants de la renda social garantida.
DS núm. 64, pàg. 3665.

RGE núm. 1805/17, relativa a gestió de les inundacions que
han patit les Illes Balears. 
DS núm. 64, pàg. 3666.

RGE núm. 1806/17, relativa a supressió o modificació de
línies de transport d’autobús a Mallorca.
DS núm. 64, pàg. 3667.

RGE núm. 1807/17, relativa a distribució dels fons
provinents de l’impost sobre estades turístiques a les Illes
Balears.
DS núm. 64, pàg. 3673.

RGE núm. 1809/17, relativa a actuacions del Govern en
relació amb la plaga del bacteri xylella fastidiosa.
DS núm. 64, pàg. 3669.
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RGE núm. 1865/17, relativa a propagació del bacteri xylella
fastidiosa.
DS núm. 64, pàg. 3660.

RGE núm. 1955/17, relativa a futur dels acords de
governabilitat.
DS núm. 65, pàg. 3713.

RGE núm. 1972/17, relativa a servei d'ambulàncies amb
accidentats de trànsit.
DS núm. 65, pàg. 3706.

RGE núm. 1978/17, relativa a presidència del Parlament. 
DS núm. 65, pàg. 3715.

RGE núm. 1979/17, relativa a competicions en casos
d'emergència meteorològica.
DS núm. 65, pàg. 3709.

RGE núm. 1981/17, relativa a punts de comptatge de
l'autopista Eivissa-Sant Antoni.
DS núm. 65, pàg. 3707.
DS núm. 66, pàg. 3755.

RGE núm. 1982/17, relativa a sistemes de comunicacions
d'incidències de Son Espases.
DS núm. 65, pàg. 3707.

RGE núm. 1984/17, relativa a traspàs de promoció turística
als consells insulars.
DS núm. 65, pàg. 3708.

RGE núm. 1985/17, relativa a disminució d'alumnes a les
escoles d'idiomes.
DS núm. 65, pàg. 3711.
DS núm. 66, pàg. 3758.

RGE núm. 1986/17, relativa a oposicions al sector educatiu.
DS núm. 65, pàg. 3709.
DS núm. 66, pàg. 3756.

RGE núm. 1987/17, relativa a infraestructures educatives
que finançarà el Govern a Eivissa.
DS núm. 65, pàg. 3709.
DS núm. 66, pàg. 3757.

RGE núm. 1988/17, relativa a pla de manteniment dels
centres de secundària.
DS núm. 65, pàg. 3711.
DS núm. 66, pàg. 3759.

RGE núm. 1989/17, relativa a plans d'igualtat als diferents
sectors de l'administració.
DS núm. 65, pàg. 3711.

RGE núm. 1995/17, relativa a vaga dels treballadors del
Servei Ferroviari de Mallorca.
DS núm. 65, pàg. 3714.

RGE núm. 1996/17, relativa a protecció de la Reserva
Marina del Nord de Menorca.
DS núm. 65, pàg. 3712.

RGE núm. 2033/17, relativa a crisi institucional al
Parlament de les Illes Balears.
DS núm. 65, pàg. 3717.

RGE núm. 2329/17, relativa a incompliment d’empreses de
cotxes de lloguer.
DS núm. 66, pàg. 3763.

RGE núm. 2330/17, relativa a diàleg amb el col·lectiu de
taxis.
DS núm. 66, pàg. 3774.

RGE núm. 2334/17, relativa a retallades a les ajudes a
escoletes infantils públiques.
DS núm. 66, pàg. 3769.

RGE núm. 2335/17, relativa a saturació de les urgències
dels centres hospitalaris de les Illes Balears.
DS núm. 66, pàg. 3760.

RGE núm. 2336/17, relativa a solució del problema de
l’aparcament de l’Hospital de Son Espases.
DS núm. 66, pàg. 3764.

RGE núm. 2337/17, relativa a pressupost del Pla insular de
transport regular de viatgers per carretera de Mallorca.
DS núm. 66, pàg. 3762.

RGE núm. 2338/17, relativa a problemes amb les nòmines
del personal de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel.
DS núm. 66, pàg. 3770.

RGE núm. 2339/17, relativa a criteris d’adjudicació dels
caps de secció de l’Ib-salut.
DS núm. 66, pàg. 3771.

RGE núm. 2341/17, relativa a fibra òptica a Formentera i
a Eivissa.
DS núm. 66, pàg. 3773.

RGE núm. 2342/17, relativa a reduir el deute d’Ib-salut.
DS núm. 66, pàg. 3765.

RGE núm. 2343/17, relativa a internalitzar els serveis dels
hospitals públics.
DS núm. 66, pàg. 3766.

RGE núm. 2344/17, relativa a reunir-se amb l’Assemblea
de Docents.
DS núm. 66, pàg. 3767.

RGE núm. 2345/17, relativa a iniciatives per promoure el
canvi de model productiu.
DS núm. 66, pàg. 3775.

RGE núm. 2477/17, relativa a acceptació dels 43 milions
d’euros de sobrecost de les dessaladores d’Eivissa i
Ciutadella.
DS núm. 66, pàg. 3777.
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RGE núm. 2533/17, relativa a reforma de l’Hospital de
Manacor.
DS núm. 67, pàg. 3807.

RGE núm. 2534/17, relativa a representant a la Comissió
Europea.
DS núm. 67, pàg. 3805.
DS núm. 68, pàg. 3875.

RGE núm. 2535/17, relativa a problemes de la depuradora
de Binissalem.
DS núm. 67, pàg. 3809.

RGE núm. 2538/17, relativa a participació del Govern en
els acords per elegir el president del Parlament.
DS núm. 67, pàg. 3810.

RGE núm. 2539/17, relativa a gratuïtat de l’aparcament de
Can Misses.
DS núm. 67, pàg. 3816.

RGE núm. 2540/17, relativa a dictamen del Consell
Consultiu en relació amb el tractament de residus a Eivissa.
DS núm. 67, pàg. 3805.

RGE núm. 2541/17, relativa a convenis que té previst el
Govern en relació amb el protocol d’intencions signat el
passat 3 de desembre del 2015.
DS núm. 67, pàg. 3811.

RGE núm. 2542/17, relativa a l’obertura de l’escoleta de 0
a 3 anys de Can Nebot.
DS núm. 67, pàg. 3806.

RGE núm. 2543/17, relativa a prestació de radioteràpia a
Menorca.
DS núm. 67, pàg. 3817.

RGE núm. 2544/17, relativa a vagues en el transport públic.
DS núm. 67, pàg. 3805.
DS núm. 68, pàg. 3877.

RGE núm. 2548/17, relativa a autobús de l'aeroport.
DS núm. 67, pàg. 3805.
DS núm. 68, pàg. 3871.

RGE núm. 2550/17, relativa a ampliació del port esportiu
d’Alcudiamar.
DS núm. 67, pàg. 3813.

RGE núm. 2551/17, relativa a rampa de Can Misses.
DS núm. 67, pàg. 3814.

RGE núm. 2552/17, relativa a Llei Montoro.
DS núm. 67, pàg. 3815.

RGE núm. 2553/17, relativa a suport al CETA.
DS núm. 67, pàg. 3805.
DS núm. 68, pàg. 3872.

RGE núm. 3040/17, relativa a ajudes als afectats pel
temporal.
DS núm. 68, pàg. 3878.

RGE núm. 3041/17, relativa a contaminació del torrent
Solleric.
DS núm. 68, pàg. 3861.

RGE núm. 3042/17, relativa a mesures per evitar la fugida
de talents.
DS núm. 68, pàg. 3880.

RGE núm. 3043/17, relativa a l’Ajuntament de
Valldemossa.
DS núm. 68, pàg. 3865.

RGE núm. 3044/17, relativa a programa FEDER.
DS núm. 68, pàg. 3862.

RGE núm. 3045/17, relativa a tractament de diàlisi.
DS núm. 68, pàg. 3866.

RGE núm. 3056/17, relativa a presentació de la
radioteràpia a Menorca.
DS núm. 68, pàg. 3866.

RGE núm. 3057/17, relativa a fons de rescat energètic per
al 2017.
DS núm. 68, pàg. 3867.

RGE núm. 3058/17, relativa a incidències en relació amb
l’Hospital de Son Espases i Can Misses.
DS núm. 68, pàg. 3864.

RGE núm. 3059/17, relativa a increment de la conflictivitat
escolar.
DS núm. 68, pàg. 3870.

RGE núm. 3060/17, relativa a procés d’aplicació agrícola
dels fangs provinents de l’EDAR de Santa Eulària del Riu.
DS núm. 68, pàg. 3859.

RGE núm. 3061/17, relativa a programació d’IB3.
DS núm. 68, pàg. 3869.

RGE núm. 3062/17, relativa a prioritat del Govern.
DS núm. 68, pàg. 3881.

RGE núm. 3065/17, relativa a lloguer social.
DS núm. 68, pàg. 3860.

RGE núm. 3232/17, relativa a moratòria per al personal de
l’Ib-salut.
DS núm. 68, pàg. 3874.

RGE núm. 3252/17, relativa a Pla de lloguer social.
DS núm. 69, pàg. 3918.

RGE núm. 3286/17, relativa a escletxa salarial entre homes
i dones.
DS núm. 69, pàg. 3922.
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RGE núm. 3287/17, relativa a masclisme en el model
turístic.
DS núm. 69, pàg. 3916.

RGE núm. 3288/17, relativa a alternativa habitacional per
a dones víctimes de la violència.
DS núm. 69, pàg. 3924.

RGE núm. 3289/17, relativa a Pla integral de violències
masclistes.
DS núm. 69, pàg. 3928.

RGE núm. 3292/17, relativa a actuació a Cala Varques.
DS núm. 69, pàg. 3919.
DS núm. 70, pàg. 4002.

RGE núm. 3293/17, relativa a dimissió de la coordinadora
del PAC de Binissalem.
DS núm. 69, pàg. 3923.

RGE núm. 3294/17, relativa a interessos pels retards en el
pagament de factures de l’Ib-salut.
DS núm. 69, pàg. 3925.

RGE núm. 3295/17, relativa a enterrament de llots tòxics
provinents de la depuradora.
DS núm. 69, pàg. 3915.
DS núm. 70, pàg. 4001.

RGE núm. 3296/17, relativa a estat de dret i separació de
poders.
DS núm. 69, pàg. 3919.

RGE núm. 3297/17, relativa al fons per al trasllat en casos
de defunció de persones desplaçades fora de l’àrea de salut
de la seva localitat.
DS núm. 69, pàg. 3917.

RGE núm. 3298/17, relativa a saturació als centres Blai
Bonet i Consolació de Santanyí.
DS núm. 69, pàg. 3917.

RGE núm. 3299/17, relativa a projecte de reforma de Son
Dureta.
DS núm. 69, pàg. 3929.

RGE núm. 3303/17, relativa a procés de selecció per als
informatius d’IB3.
DS núm. 69, pàg. 3920.

RGE núm. 3304/17, relativa a augment dels vols de
l’aeroport de Palma.
DS núm. 69, pàg. 3926.

RGE núm. 3637/17, relativa a contractacions per als
informatius d’IB3.
DS núm. 70, pàg. 4018.

RGE núm. 3638/17, relativa al Consell Econòmic i Social.
DS núm. 70, pàg. 4007.

RGE núm. 3639/17, relativa a ITB de Berlín.
DS núm. 70, pàg. 4017.

RGE núm. 3640/17, relativa a pujada de preus de
l’habitatge de les Illes Balears.
DS núm. 70, pàg. 4011.

RGE núm. 3641/17, relativa a pràctiques abusives a l’FP
dual.
DS núm. 70, pàg. 4008.

RGE núm. 3642/17, relativa a l’Hospital Psiquiàtric de
Palma.
DS núm. 70, pàg. 4014.

RGE núm. 3643/17, relativa a obres del port antic de
Ciutadella.
DS núm. 70, pàg. 4015.

RGE núm. 3646/17, relativa a la fira ITB de Berlín.
DS núm. 70, pàg. 4016.

RGE núm. 3647/17, relativa a interès general del rescat del
túnel de Sóller.
DS núm. 70, pàg. 4010.

RGE núm. 3648/17, relativa a dispositius d’emergència
desplegats per a l’extinció de l’incendi de Ses Feixes de
Vila.
DS núm. 70, pàg. 4005.

RGE núm. 3649/17, relativa a política d’habitatge.
DS núm. 70, pàg. 4021.

RGE núm. 3663/17, relativa a intervenció del suïcidi.
DS núm. 70, pàg. 4020.

RGE núm. 3938/17, relativa a nou contracte amb Kantar
Media.
DS núm. 70, pàg. 4006.

RGE núm. 3945/17, relativa a eliminació del grau mitjà
d’ebenisteria de l’Escola d’Arts d’Eivissa.
DS núm. 70, pàg. 4003.

RGE núm. 3951/17, relativa a situació dels treballadors de
neteja de l’empresa KLE.
DS núm. 70, pàg. 4012.

RGE núm. 3980/17, relativa a compliment de la Llei de
drets del col·lectiu LGTBI i de la Llei d’igualtat entre
homes i dones.
DS núm. 71, pàg. 4051.

RGE núm. 4056/17, relativa a Centre BIT d’Eivissa.
DS núm. 71, pàg. 4057.

RGE núm. 4057/17, relativa a contaminació del Parc
Natural de S’Albufera de Mallorca.
DS núm. 71, pàg. 4053.
DS núm. 72, pàg. 4103.
DS núm. 73, pàg. 4146.
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RGE núm. 4059/17, relativa a avantprojecte de llei
d’urbanisme.
DS núm. 71, pàg. 4060.

RGE núm. 4060/17, relativa a contractacions a l’estiu a
Can Misses.
DS núm. 71, pàg. 4052.

RGE núm. 4061/17, relativa a liquidació del conveni entre
el CSIC i l’Ibsalut.
DS núm. 71, pàg. 4061.

RGE núm. 4062/17, relativa a fons específics per assumir el
trasllat en els casos de defunció de persones desplaçades per
rebre assistència sanitària fora de les seves localitats.
DS núm. 71, pàg. 4049.

RGE núm. 4063/17, relativa a servei d’al·lergologia a la
cartera de serveis de l’Ibsalut.
DS núm. 71, pàg. 4054.

RGE núm. 4064/17, relativa a consens amb una proposta de
nou REB.
DS núm. 71, pàg. 4058.

RGE núm. 4065/17, relativa a protocol per derivar a
l’IBAVI les persones que es troben en procés de
desnonament i una situació d’emergència social.
DS núm. 71, pàg. 4053.

RGE núm. 4066/17, relativa a atenció dels alumnes d’altes
capacitats.
DS núm. 71, pàg. 4050.

RGE núm. 4067/17, relativa a política de bon govern i
transparència.
DS núm. 71, pàg. 4059.

RGE núm. 4088/17, relativa a interlocutòria de Cursach.
DS núm. 71, pàg. 4055.

RGE núm. 4219/17, relativa a fusió de Bankia i BMN.
DS núm. 71, pàg. 4063.

RGE núm. 4236/17, relativa a mesures adoptades en relació
amb SFM.
DS núm. 71, pàg. 4064.

RGE núm. 4292/17, relativa a l’Observatori de Costitx.
DS núm. 72, pàg. 4116.

RGE núm. 4293/17, relativa a parcel·la mínima per a la
construcció en sòl rústic.
DS núm. 72, pàg. 4110.
DS núm. 73, pàg. 4146.

RGE núm. 4295/17, relativa a PAC de S’Escorxador.
DS núm. 72, pàg. 4106.

RGE núm. 4296/17, relativa a l’Arxiu del Regne de
Mallorca.
DS núm. 72, pàg. 4110.

RGE núm. 4297/17, relativa a Hospital de Can Misses.
DS núm. 72, pàg. 4103.

RGE núm. 4298/17, relativa a inundacions al Pla de Sant
Jordi.
DS núm. 72, pàg. 4115.

RGE núm. 4300/17, relativa a trasllat de l’oficina del SOIB
a Eivissa.
DS núm. 72, pàg. 4107.

RGE núm. 4301/17, relativa a nou règim especial per a les
Illes Balears.
DS núm. 72, pàg. 4112.

RGE núm. 4302/17, relativa a oficina contra la corrupció.
DS núm. 72, pàg. 4114.

RGE núm. 4303/17, relativa a actuacions en relació amb
l’augment del frau detectat del turisme britànic a les Illes
Balears.
DS núm. 72, pàg. 4104.

RGE núm. 4304/17, relativa a escoleta de Son Espases.
DS núm. 72, pàg. 4111.

RGE núm. 4305/17, relativa a òrgan per a la resolució de
les reclamacions en matèria d’accés a la informació pública.

DS núm. 72, pàg. 4111.

RGE núm. 4306/17, relativa a distribució de la riquesa.
DS núm. 72, pàg. 4119.

RGE núm. 4308/17, relativa a personal d’ambulàncies.
DS núm. 72, pàg. 4108.

RGE núm. 4446/17, relativa a places hoteleres a les Illes
Balears.
DS núm. 72, pàg. 4117.

RGE núm. 4512/17, relativa a servei d’hemodiàlisi.
DS núm. 73, pàg. 4155.

RGE núm. 4513/17, relativa a moratòria d’hotels urbans.
DS núm. 73, pàg. 4154.

RGE núm. 4514/17, relativa a Consorci de Transports de
Mallorca i Serveis Ferroviaris de Mallorca.
DS núm. 73, pàg. 4161.

RGE núm. 4527/17, relativa a assistència als malalts
al·lèrgics.
DS núm. 73, pàg. 4156.

RGE núm. 4528/17, relativa a mesures en relació amb la
convidada d’un condemnat per enaltiment del terrorisme.
DS núm. 73, pàg. 4157.

RGE núm. 4529/17, relativa a acusacions en relació amb la
gerent de l’IBAVI.
DS núm. 73, pàg. 4159.
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RGE núm. 4530/17, relativa a pisos cedits per la SAREB.
DS núm. 73, pàg. 4152.

RGE núm. 4531/17, relativa a compliment del codi ètic del
Govern.
DS núm. 73, pàg. 4164.

RGE núm. 4534/17, relativa a funció de la PEU.
DS núm. 73, pàg. 4149.

RGE núm. 4535/17, relativa a model de llibertat d’expressió
en el món educatiu.
DS núm. 73, pàg. 4160.

RGE núm. 4536/17, relativa a revisió dels equips directius
dels centres escolars.
DS núm. 73, pàg. 4150.

RGE núm. 4640/17, relativa a responsabilitat pels
contractes adjudicats a Jaume Garau.
DS núm. 73, pàg. 4163.

RGE núm. 4642/17, relativa a actuació del conseller Vicenç
Vidal un cop assumides les funcions de transparència,
cultura i esports.
DS núm. 73, pàg. 4147.

RGE núm. 4643/17, relativa a l’adjudicació de contractes
al director de la campanya electoral de MÉS.
DS núm. 73, pàg. 4151.

RGE núm. 4798/17, relativa a ocupacions il·legals.
DS núm. 74, pàg. 4215.

RGE núm. 4799/17, relativa a pressuposts generals de
l’Estat 2017.
DS núm. 74, pàg. 4210.

RGE núm. 4800/17, relativa a empreses de transport
escolar i viatgers.
DS núm. 74, pàg. 4211.

RGE núm. 4801/17, relativa a transport dels SUAP.
DS núm. 74, pàg. 4207.

RGE núm. 4802/17, relativa a inspectors de lloguers de
vacances.
DS núm. 74, pàg. 4218.

RGE núm. 4803/17, relativa a suports per governar.
DS núm. 74, pàg. 4217.

RGE núm. 4804/17, relativa a mesures de promoció d’accés
a l’habitatge a l’illa de Formentera.
DS núm. 74, pàg. 4208.

RGE núm. 4808/17, relativa a servei de 24 hores al PAC de
Manacor.
DS núm. 74, pàg. 4205.

RGE núm. 4809/17, relativa a mesures de seguretat
extraordinàries de la companyia Ryanair.
DS núm. 74, pàg. 4213.

RGE núm. 4810/17, relativa a denúncia dels treballadors
dels informatius d’IB3.
DS núm. 74, pàg. 4206.

RGE núm. 4811/17, relativa a criteris de contractació dels
informes i estudis de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.
DS núm. 74, pàg. 4213.

RGE núm. 4812/17, relativa a criteris de contractacions als
informes i estudis per part de la Vicepresidència i
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme.
DS núm. 74, pàg. 4209.

RGE núm. 4813/17, relativa a estudis sobre el públic que
assisteix als concerts de l’Orquestra Simfònica de les Illes
Balears.
DS núm. 74, pàg. 4215.

RGE núm. 4814/17, relativa a transparència en relació amb
la documentació sol·licitada respecte dels contractes
menors signats pel Govern.
DS núm. 74, pàg. 4219.

RGE núm. 5252/17, relativa a renovació del conveni entre
el CSIC i la CAIB.
DS núm. 75, pàg. 4261.

RGE núm. 5381/17, relativa a situació de la zona d’hostatge
per a pacients i acompanyants de Son Espases.
DS núm. 75, pàg. 4264.

RGE núm. 5409/17, relativa a regulació dels cotxes de
lloguer.
DS núm. 75, pàg. 4265.

RGE núm. 5410/17, relativa a renúncia d’herències.
DS núm. 75, pàg. 4253.

RGE núm. 5422/17, relativa a actuacions de les direccions
generals de Salut Pública i de Farmàcia.
DS núm. 75, pàg. 4250.

RGE núm. 5441/17, relativa a refugiats.
DS núm. 75, pàg. 4256.

RGE núm. 5442/17, relativa a contaminació del Parc
Natural de S’Albufera de Mallorca.
DS núm. 75, pàg. 4251.

RGE núm. 5443/17, relativa a spin-off de la Universitat de
les Illes Balears.
DS núm. 75, pàg. 4262.

RGE núm. 5453/17, relativa a eliminació del servei de
promoció de l’autonomia personal.
DS núm. 75, pàg. 4254.
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RGE núm. 5454/17, relativa a pagament de les nòmines als
treballadors de l’empresa KLE.
DS núm. 75, pàg. 4257.

RGE núm. 5455/17, relativa a enganys als ciutadans de les
Illes Balears.
DS núm. 75, pàg. 4255.

RGE núm. 5456/17, relativa a motius per contractar
l’empresa del Sr. Jaume Garau.
DS núm. 75, pàg. 4259.

RGE núm. 5457/17, relativa a valoració del Pla antifrau.
DS núm. 75, pàg. 4260.

RGE núm. 5458/17, relativa a mesures per evitar
actuacions irregulars a l’àmbit universitari.
DS núm. 75, pàg. 4249.

RGE núm. 5512/17, relativa a Decret d’exoneració de les
condicions urbanístiques de les edificacions i instal·lacions
agràries i complementàries en explotacions agràries.
DS núm. 75, pàg. 4266.

RGE núm. 5641/17, relativa a Llei de capitalitat i
descomptes a residents balears en el transport públic.
DS núm. 76, pàg. 4315.

RGE núm. 5642/17, relativa a devolució de la targeta
sanitària.
DS núm. 76, pàg. 4313.

RGE núm. 5643/17, relativa a materialització del pacte
educatiu.
DS núm. 76, pàg. 4309.

RGE núm. 5682/17, relativa a habitatges del Camp Redó.
DS núm. 76, pàg. 4314.

RGE núm. 5683/17, relativa a problemàtica de l’habitatge.
DS núm. 76, pàg. 4325.

RGE núm. 5684/17, relativa a treballadors de KLE.
DS núm. 76, pàg. 4317.

RGE núm. 5686/17, relativa a liquidació de bestretes amb
els consells insulars.
DS núm. 76, pàg. 4321.

RGE núm. 5687/17, relativa a mesures de fidelització del
personal sanitari.
DS núm. 76, pàg. 4320.

RGE núm. 5688/17, relativa a adjudicació de la web del
Saló Nàutic de Palma.
DS núm. 76, pàg. 4310.

RGE núm. 5689/17, relativa a subvencions adreçades a
entitats socials per pal·liar la pobresa energètica.
DS núm. 76, pàg. 4319.

RGE núm. 5691/17, relativa a sinistralitat laboral a les Illes
Balears.
DS núm. 76, pàg. 4323.

RGE núm. 5692/17, relativa a accés a l’habitatge.
DS núm. 76, pàg. 4327.

RGE núm. 5693/17, relativa a sociosanitari de Menorca.
DS núm. 76, pàg. 4316.

RGE núm. 5694/17, relativa a Institut de Salut Laboral.
DS núm. 76, pàg. 4324.

RGE núm. 5831/17, relativa a edificacions en àrees
protegides.
DS núm. 76, pàg. 4311.

RGE núm. 5914/17, relativa a implicació del Govern en la
seguretat de les festes de Sant Joan.
DS núm. 77, pàg. 4351.

RGE núm. 5916/17, relativa a deixadesa al Port d’Andratx.
DS núm. 77, pàg. 4352.

RGE núm. 5917/17, relativa a retallades al grup social
Amics.
DS núm. 77, pàg. 4363.

RGE núm. 5918/17, relativa a abandonament escolar a les
Illes Balears.
DS núm. 77, pàg. 4354.

RGE núm. 5919/17, relativa a rigor en la informació que es
trasllada als ciutadans.
DS núm. 77, pàg. 4360.

RGE núm. 5920/17, relativa a lluita contra la
processionària del pi.
DS núm. 77, pàg. 4356.

RGE núm. 5921/17, relativa a incidència del Pla Juncker a
les Illes Balears.
DS núm. 77, pàg. 4365.

RGE núm. 5922/17, relativa a elecció de l’educació dels
fills.
DS núm. 77, pàg. 4370.

RGE núm. 5923/17, relativa a treballadors del 061.
DS núm. 77, pàg. 4362.

RGE núm. 5924/17, relativa a impost de begudes
ensucrades.
DS núm. 77, pàg. 4357.

RGE núm. 5925/17, relativa a venda ambulant il·legal.
DS núm. 77, pàg. 4369.

RGE núm. 5926/17, relativa a plans de les empreses de
cotxes de lloguer homologats.
DS núm. 77, pàg. 4361.
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RGE núm. 5928/17, relativa a inspectors de turisme.
DS núm. 77, pàg. 4367.

RGE núm. 5929/17, relativa a regulació dels AD i ATD.
DS núm. 77, pàg. 4358.

RGE núm. 5931/17, relativa a tancaments dels treballadors
del Psiquiàtric.
DS núm. 77, pàg. 4366.

RGE núm. 6188/17, relativa a mesures contra l’adjudicació
de contractes.
DS núm. 78, pàg. 4426.

RGE núm. 6191/17, relativa a millora dels serveis
ferroviaris.
DS núm. 78, pàg. 4419.

RGE núm. 6192/17, relativa a treballadors i treballadores
d’IB3.
DS núm. 78, pàg. 4415.

RGE núm. 6193/17, relativa a patronals de restauració i oci
nocturn.
DS núm. 78, pàg. 4431.

RGE núm. 6194/17, relativa a situació laboral a IB3.
DS núm. 78, pàg. 4414.

RGE núm. 6195/17, relativa a dotació adequada d’efectius
de la policia local als municipis de les Illes Balears.
DS núm. 78, pàg. 4417.

RGE núm. 6196/17, relativa a retallades a la unitat de
tabaquisme de l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 78, pàg. 4423.

RGE núm. 6197/17, relativa a informes sobre la incidència
del lloguer de vacances a les Illes Balears.
DS núm. 78, pàg. 4416.

RGE núm. 6198/17, relativa a òrgan encarregat de resoldre
les resolucions en matèria d’accés dels ciutadans a la
informació pública.
DS núm. 78, pàg. 4422.

RGE núm. 6199/17, relativa a mesures d’inspecció
sancionadores contra activitats que es duen a terme en
àrees protegides.
DS núm. 78, pàg. 4424.

RGE núm. 6200/17, relativa a model turístic del Govern.
DS núm. 78, pàg. 4433.

RGE núm. 6201/17, relativa a Centre Bit d’Inca.
DS núm. 78, pàg. 4420.

RGE núm. 6202/17, relativa a ajudes pel temporal.
DS núm. 78, pàg. 4430.

RGE núm. 6227/17, relativa a deducció fiscal per a
estudiants de fora de l’illa de residència.
DS núm. 78, pàg. 4428.

RGE núm. 6510/17, relativa a proposta del Sr. Jarabo per
entrar al Govern.
DS núm. 78, pàg. 4427.

RGE núm. 6739/17, relativa a vigilància de S’Espalmador.
DS núm. 79, pàg. 4474.

RGE núm. 6744/17, relativa a tramitació d’informació
sol·licitada pels diputats.
DS núm. 79, pàg. 4469.

RGE núm. 6745/17, relativa a modernització dels
establiments turístics.
DS núm. 79, pàg. 4476.

RGE núm. 6746/17, relativa a Consell Econòmic i Social.
DS núm. 79, pàg. 4469.
DS núm. 80, pàg. 4537.

RGE núm. 6747/17, relativa a conservació dels paratges
naturals.
DS núm. 79, pàg. 4475.

RGE núm. 6749/17, relativa a retallades en la contractació
de personal d’infermeria en el servei d’urgències
hospitalàries.
DS núm. 79, pàg. 4480.

RGE núm. 6750/17, relativa a serveis de fisioteràpia a les
escoles de Menorca.
DS núm. 79, pàg. 4482.

RGE núm. 6751/17, relativa a escoleta de Can Nebot a
Eivissa.
DS núm. 79, pàg. 4470.

RGE núm. 6752/17, relativa a retallades en el servei de
formació a distància del professorat.
DS núm. 79, pàg. 4471.

RGE núm. 6753/17, relativa a compliment de les
obligacions tributàries.
DS núm. 79, pàg. 4479.

RGE núm. 6754/17, relativa a projecte de llei de
voluntariat.
DS núm. 79, pàg. 4477.

RGE núm. 6755/17, relativa a “toros a la balear”.
DS núm. 79, pàg. 4469.
DS núm. 80, pàg. 4538.

RGE núm. 6833/17, relativa a control de les condicions
laborals.
DS núm. 79, pàg. 4472.

RGE núm. 6924/17, relativa a l’aeroport d’Eivissa.
DS núm. 79, pàg. 4469.
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RGE núm. 6925/17, relativa a denúncia de l’Associació
d’Amics del Poble Sahrauí.
DS núm. 79, pàg. 4478.

RGE núm. 6979/17, relativa a transparència en les llistes
d’espera.
DS núm. 80, pàg. 4535.

RGE núm. 6980/17, relativa a millores a la convocatòria
d’ajuts a PIME.
DS núm. 80, pàg. 4523.

RGE núm. 6981/17, relativa a ajornament fins al 2018 del
Pla per al lloguer turístic.
DS núm. 80, pàg. 4521.

RGE núm. 6983/17, relativa a noves tecnologies com a eina
útil per al sistema educatiu.
DS núm. 80, pàg. 4525.

RGE núm. 6984/17, relativa a ràtios a primària a les Illes
Balears.
DS núm. 80, pàg. 4526.

RGE núm. 6985/17, relativa a situació d’alarma ecològica.
DS núm. 80, pàg. 4531.

RGE núm. 6986/17, relativa a Decret de posidònia.
DS núm. 80, pàg. 4522.

RGE núm. 6989/17, relativa a l’aparcament de Na Tirapel.
DS núm. 80, pàg. 4541.

RGE núm. 6991/17, relativa a creixement de la xenofòbia a
Balears.
DS núm. 80, pàg. 4529.

RGE núm. 6992/17, relativa a Pla d’infraestructures
d’atenció primària.
DS núm. 80, pàg. 4530.

RGE núm. 7069/17, relativa a control del transport de
passatgers als aeroports.
DS núm. 80, pàg. 4540.

RGE núm. 7070/17, relativa a dissolució del Consorci de la
Platja de Palma.
DS núm. 80, pàg. 4536.

RGE núm. 7077/17, relativa a contractació temporal
fraudulenta.
DS núm. 80, pàg. 4533.

RGE núm. 7078, relativa a mancança de metges
d’urgències a Can Misses.
DS núm. 80, pàg. 4527.

RGE núm. 7079/17, relativa a renúncies de metges del
servei d’urgències de Can Misses.
DS núm. 80, pàg. 4532.

RGE núm. 7080/17, relativa a manteniment de la
bonificació del 25% en el transport marítim entre illes.
DS núm. 80, pàg. 4543.

RGE núm. 7097/17, relativa a transport marítim de
passatgers de baix cost.
DS núm. 81, pàg. 4614.

RGE núm. 7116/17, relativa a actuacions perquè l’Estat
compleixi el previst a l’Estatut quant a inversió.
DS núm. 81, pàg. 4626.

RGE núm. 7117/17, relativa a Comissió del Pla de Sant
Jordi.
DS núm. 81, pàg. 4628.

RGE núm. 7118/17, relativa a manteniment de Son Real.
DS núm. 81, pàg. 4616.

RGE núm. 7119/17, relativa a descompte del transport de
mercaderies.
DS núm. 81, pàg. 4627.

RGE núm. 7120/17, relativa a solució de les deficiències que
afecten la línia ferroviària en el municipi de Sineu.
DS núm. 81, pàg. 4611.

RGE núm. 7126/17, relativa a Catalunya com a mirall de
les Illes Balears.
DS núm. 81, pàg. 4622.

RGE núm. 7127/17, relativa a deficiències en els contractes
formalitzats amb el Sr. Jaume Garau.
DS núm. 81, pàg. 4617.

RGE núm. 7128/17, relativa a cobrament íntegre de la
nòmina per part dels docents quan es troben de baixa per
malaltia.
DS núm. 81, pàg. 4615.

RGE núm. 7130/17, relativa a servei de neteja amb barques
del litoral de les Illes Balears.
DS núm. 81, pàg. 4613.

RGE núm. 7131/17, relativa a proposta de nou REB per a
les Illes Balears. 
DS núm. 81, pàg. 4629.

RGE núm. 7135/17, relativa al SUAP d’Eivissa.
DS núm. 81, pàg. 4620.

RGE núm. 7136/17, relativa a falta de finançament.
DS núm. 81, pàg. 4624.

RGE núm. 7137/17, relativa a llibertat d’expressió a la UIB.
DS núm. 81, pàg. 4619.

RGE núm. 7356/17, relativa a lloguer d’habitacions a
l’antic Can Misses d’Eivissa.
DS núm. 81, pàg. 4621.
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RGE núm. 7514/17, relativa a situació del Projecte de llei
de consultes populars.
DS núm. 82, pàg. 4678.

RGE núm. 7515/17, relativa a ampliació de la renda social
garantida.
DS núm. 82, pàg. 4673.

RGE núm. 7516/17, relativa a esgotament de recursos.
DS núm. 82, pàg. 4683.

RGE núm. 7517/17, relativa a dessaladora de Santa
Eulària.
DS núm. 82, pàg. 4673.

RGE núm. 7518/17, relativa a nivell 33.
DS núm. 82, pàg. 4671.

RGE núm. 7521/17, relativa a universitat gratuïta.
DS núm. 82, pàg. 4681.

RGE núm. 7522/17, relativa a programa de detecció precoç
del càncer colorectal.
DS núm. 82, pàg. 4677.

RGE núm. 7523/17, relativa a recepció dels canals de TDT
a l’illa d’Eivissa.
DS núm. 82, pàg. 4672.

RGE núm. 7524/17, relativa a imatge d’alguns espais
emblemàtics de les Illes Balears.
DS núm. 82, pàg. 4669.

RGE núm. 7525/17, relativa a servei de SEPAP el mes de
setembre.
DS núm. 82, pàg. 4676.

RGE núm. 7526/17, relativa a subministrament d’aigua no
apta per al consum a les cales de Sant Josep d’Eivissa.
DS núm. 82, pàg. 4679.

RGE núm. 7527/17, relativa a servei de 24 hores al PAC de
Manacor.
DS núm. 82, pàg. 4670.

RGE núm. 7528/17, relativa a nou REB per a les Illes
Balears.
DS núm. 82, pàg. 4684.

RGE núm. 7529/17, relativa a Pla de mobilitat sostenible
d’espais naturals.
DS núm. 82, pàg. 4675.

RGE núm. 7548/17, relativa a curs de policia local.
DS núm. 82, pàg. 4680.

RGE núm. 7885/17, relativa a personal de l’ib-salut durant
aquest estiu.
DS núm. 85, pàg. 4776.

RGE núm. 7887/17, relativa al pagament de les ajudes del
PDR al pagesos de les Illes Balears.
DS núm. 85, pàg. 4777.

RGE núm. 7888/17, relativa a gratuïtat de l’aparcament de
Son Espases. 
DS núm. 89, pàg. 4867.

RGE núm. 7890/17, relativa a transparència en la remissió
de documentació per part del Govern.
DS núm. 85, pàg. 4779.

RGE núm. 7891/17, relativa a actuacions en relació amb el
Pla hidrològic.
DS núm. 89, pàg. 4866.

RGE núm. 8415/17, relativa a turisme incívic.
DS núm. 85, pàg. 4788.

RGE núm. 8416/17, relativa a les energies renovables.
DS núm. 85, pàg. 4784.

RGE núm. 8447/17, relativa a edifici Joan Crespí.
DS núm. 85, pàg. 4786.

RGE núm. 8448/17, relativa a transport sanitari urgent des
de Menorca.
DS núm. 86, pàg. 4794.

RGE núm. 8485/17, relativa a Consell General de la
Ciutadania Espanyola a l’Exterior.
DS núm. 85, pàg. 4785.

RGE núm. 8486/17, relativa a Hospital de Can Misses.
DS núm. 86, pàg. 4795.

RGE núm. 8487/17, relativa a limitació de turistes.
DS núm. 86, pàg. 4795.

RGE núm. 8488/17, relativa a contractació temporal
fraudulenta.
DS núm. 86, pàg. 4796.

RGE núm. 8489/17, relativa a Pla d’inspecció de treball.
DS núm. 86, pàg. 4798.

RGE núm. 8490/17, relativa a l’aprofitament d’enquestes
per adoctrinar els escolars en contra de la realitat
d’Espanya.
DS núm. 85, pàg. 4780.

RGE núm. 8491/17, relativa a eliminació del servei SEPAP.
DS núm. 85, pàg. 4782.

RGE núm. 8492/17, relativa a l’apujada d’imposts.
DS núm. 85, pàg. 4781.

RGE núm. 8494/17, relativa a participació dels ajuntaments
en la convocatòria del Pla anual d’impuls del turisme
sostenible.
DS núm. 85, pàg. 4789.
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RGE núm. 8794/17, relativa a saturació de les urgències
hospitalàries.
DS núm. 89, pàg. 4872.

RGE núm. 8795/17, relativa a negociacions del REB.
DS núm. 89, pàg. 4875.

RGE núm. 8833/17, relativa a renda social garantida.
DS núm. 89, pàg. 4874.

RGE núm. 8836/17, relativa a millora de l’exercici de la
docència en els centres Cervantes i Vara de Rei de Sant
Antoni.
DS núm. 89, pàg. 4867.

RGE núm. 8837/17, relativa a la gestió de les oposicions
dels docents.
DS núm. 89, pàg. 4868.

RGE núm. 8838/17, relativa a obtenció del títol d’ESO amb
dues assignatures suspeses.
DS núm. 89, pàg. 4870.

RGE núm. 8839/17, relativa al senyal de TDT a zones
fosques de la zona nord d’Eivissa.
DS núm. 89, pàg. 4871.

RGE núm. 8848/17, relativa a indemnitzacions derivades de
la Llei 4/2008.
DS núm. 89, pàg. 4876.

RGE núm. 10082/17, relativa a repartiment de l'impost
turístic.
DS núm. 93, pàg. 4951.

RGE núm. 10089/17, relativa a requisit de català a
l’administració.
DS núm. 93, pàg. 4964.

RGE núm. 10090/17, relativa a accions contra el turisme a
les Illes.
DS núm. 93, pàg. 4965.

RGE núm. 10091/17, relativa a desaparició d'indústries
emblemàtiques de les Illes.
DS núm. 93, pàg. 4953.

RGE núm. 10097/17, relativa al xec formació.
DS núm. 93, pàg. 4967.

RGE núm. 10107/17, relativa a rescat del túnel de Sóller.
DS núm. 93, pàg. 4954.

RGE núm. 10108/17, relativa al català com a mèrit de
l’administració.
DS núm. 93, pàg. 4955.

RGE núm. 10109/17, relativa a augment del personal
eventual del Govern.
DS núm. 93, pàg. 4957.

RGE núm. 10110/17, relativa a implantació del servei
Aerotib.
DS núm. 93, pàg. 4958.

RGE núm. 10111/17, relativa al cessament del gerent de la
Fundació per a l'Esport Balear.
DS núm. 93, pàg. 4963.

RGE núm. 10112/17, relativa a desproveïment de vacunes
a les Illes Balears.
DS núm. 93, pàg. 4959.

RGE núm. 10113/17, relativa a taxa a la indústria turística.
DS núm. 93, pàg. 4970.

RGE núm. 10114/17, relativa a control de fondeig sobre
posidònia.
DS núm. 93, pàg. 4960.

RGE núm. 10115/17, relativa a acords en matèria
d'habitatge.
DS núm. 93, pàg. 4962.

RGE núm. 10116/17, relativa a regulació del dret subjectiu
a un habitatge digne.
DS núm. 93, pàg. 4968.

RGE núm. 10226/17, relativa a traspàs de la promoció
turística.
DS núm. 94, pàg. 5052.

RGE núm. 10351/17, relativa a actuacions contra el Xylella.
DS núm. 94, pàg. 5054.

RGE núm. 10352/17, relativa a taxa d’abandonament
escolar.
DS núm. 94, pàg. 5039.

RGE núm. 10353/17, relativa a remuneració dels
treballadors i les treballadores de les Illes Balears.
DS núm. 94, pàg. 5040.

RGE núm. 10354/17, relativa a conclusions judicials de
l’anomenat cas Alpha Pam.
DS núm. 94, pàg. 5047.

RGE núm. 10355/17, relativa a ajudes per pal·liar la
pobresa energètica.
DS núm. 94, pàg. 5042.

RGE núm. 10356/17, relativa a decret pel qual s’aproven
els estatuts de l’entitat pública empresarial Gestió Sanitària
i Assistencial de les Illes Balears.
DS núm. 94, pàg. 5049.

RGE núm. 10357/17, relativa a canvi d’ubicació de la Fira
Nupcial.
DS núm. 94, pàg. 5043.

RGE núm. 10358/17, relativa a massificació a les aules.
DS núm. 94, pàg. 5050.
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RGE núm. 10359/17, relativa a eliminació de serveis en el
centre Joan Crespí per a persones amb discapacitat.
DS núm. 94, pàg. 5056.

RGE núm. 10361/17, relativa a llistes d’espera.
DS núm. 94, pàg. 5045.

RGE núm. 10362/17, relativa a desprivatització de la
sanitat.
DS núm. 94, pàg. 5053.

RGE núm. 10364/17, relativa al nou REB.
DS núm. 94, pàg. 5046.

RGE núm. 10798/17, relativa a condicions d’inici del nou
curs escolar.
DS núm. 95, pàg. 5089.

RGE núm. 10806/17, relativa a Comissió d’igualtat de
gènere.
DS núm. 95, pàg. 5104.

RGE núm. 10808/17, relativa a política de carreteres.
DS núm. 95, pàg. 5094.

RGE núm. 10809/17, relativa a incompliment del codi de
bones pràctiques dels cotxes de lloguer.
DS núm. 95, pàg. 5103.

RGE núm. 10810/17, relativa a regulació del tot inclòs.
DS núm. 95, pàg. 5095.

RGE núm. 10812/17, relativa a tuteles de l’ib-salut.
DS núm. 95, pàg. 5096.

RGE núm. 10815/17, relativa a creació de l’Oficina
Anticorrupció.
DS núm. 95, pàg. 5097.

RGE núm. 10816/17, relativa a gestió de la consellera de
Salut.
DS núm. 95, pàg. 5101.

RGE núm. 10817/17, relativa al transport públic escolar a
Menorca.
DS núm. 95, pàg. 5091.

RGE núm. 10818/17, relativa a ampliació del Pla
d’infraestructures educatives a les Pitiüses.
DS núm. 95, pàg. 5092.

RGE núm. 10819/17, relativa a la vaga de la Fundació BIT.
DS núm. 95, pàg. 5099.

RGE núm. 10821/17, relativa a garanties del compliment de
la legalitat a les Illes Balears.
DS núm. 95, pàg. 5106.

RGE núm. 11715/17, relativa a declaracions de la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 95, pàg. 5102.

RGE núm. 11716/17, relativa a gerent de l’àrea de salut
d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 95, pàg. 5090.

RGE núm. 11720/17, relativa a desnonaments a l’IBAVI.
DS núm. 95, pàg. 5107.

RGE núm. 11834/17, relativa a sanitat pública.
DS núm. 96, pàg. 5164.

RGE núm. 11850/17, relativa a manca de pediatres.
DS núm. 96, pàg. 5147.

RGE núm. 11851/17, relativa a eliminació de l’impost de
successions.
DS núm. 96, pàg. 5163.

RGE núm. 11852/17, relativa a valoració del vet del Govern
espanyol a la Proposició de llei de modificació del REB.
DS núm. 96, pàg. 5161.

RGE núm. 11853/17, relativa a irregularitats als autobusos
escolars.
DS núm. 96, pàg. 5148.

RGE núm. 11854/17, relativa al funcionament de la borsa
única.
DS núm. 96, pàg. 5149.

RGE núm. 11855/17, relativa a pujada de salaris.
DS núm. 96, pàg. 5160.

RGE núm. 11858/17, relativa a convocatòries d’AD i
d’ATD.
DS núm. 96, pàg. 5150.

RGE núm. 11861/17, relativa a inici de curs escolar a l’IES
Felanitx.
DS núm. 96, pàg. 5155.

RGE núm. 11862/17, relativa a desprivatització de la
sanitat balear.
DS núm. 96, pàg. 5157.

RGE núm. 11863/17, relativa a compliment de les
obligacions en matèria de participació ciutadana.
DS núm. 96, pàg. 5158.

RGE núm. 11865/17, relativa a superàvit de l’Aerotib.
DS núm. 96, pàg. 5151.

RGE núm. 11866/17, relativa a respecte als drets dels
treballadors per part de l’administració.
DS núm. 96, pàg. 5154.

RGE núm. 12342/17, relativa a consens amb el conveni
d’hoteleria.
DS núm. 96, pàg. 5165.

RGE núm. 12343/17, relativa a política del Govern en
relació amb el món agrari.
DS núm. 96, pàg. 5152.
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RGE núm. 12400/17, relativa a grau universitari de
direcció hotelera.
DS núm. 97, pàg. 5209.

RGE núm. 12426/17, relativa a reducció de connexions
aèries a Menorca.
DS núm. 97, pàg. 5195.

RGE núm. 12438/17, relativa a central de compres.
DS núm. 97, pàg. 5200.

RGE núm. 12439/17, relativa a negociacions amb l’Estat de
qüestions com el REIB.
DS núm. 97, pàg. 5211.

RGE núm. 12483/17, relativa a actuacions de directors
d'IES.
DS núm. 97, pàg. 5201.

RGE núm. 12484/17, relativa als articles 155 i 116 de la
Constitució.
DS núm. 97, pàg. 5212.

RGE núm. 12485/17, relativa a gas natural.
DS núm. 97, pàg. 5196.

RGE núm. 12487/17, relativa a fidelització sanitària.
DS núm. 97, pàg. 5207.

RGE núm. 12488/17, relativa a fisioterapeuta a Menorca.
DS núm. 97, pàg. 5198.

RGE núm. 12489/17, relativa a veracitat de les
intervencions de la consellera de Cultura, Participació i
Esports.
DS núm. 97, pàg. 5204.

RGE núm. 12491/17, relativa a nova escola a Caimari.
DS núm. 97, pàg. 5208.

RGE núm. 12492/17, relativa a funció del Govern en la
negociació laboral.
DS núm. 97, pàg. 5205.

RGE núm. 12493/17, relativa a mesures de reactivació
econòmica.
DS núm. 97, pàg. 5214.

RGE núm. 12494/17, relativa a comerços històrics.
DS núm. 97, pàg. 5199.

RGE núm. 12772/17, relativa a interposició de la querella
per part de la Fiscalia Anticorrupció en relació amb la
contractació per part del Govern de les Illes Balears de
diverses empreses del Sr. Jaume Garau.
DS núm. 97, pàg. 5203.

RGE núm. 12944/17, relativa a reivindicacions dels
treballadors de les diferents empreses públiques del
Govern.
DS núm. 98, pàg. 5260.

RGE núm. 12982/17, relativa a proposta de declaració de
reserva marina de l’Illa de l’Aire.
DS núm. 98, pàg. 5251.

RGE núm. 12983/17, relativa a confiança en el
vicepresident.
DS núm. 98, pàg. 5264.

RGE núm. 12984/17, relativa a compliment de l’Estatut
d’Autonomia.
DS núm. 98, pàg. 5267.

RGE núm. 12985/17, relativa a accés dels centres educatius
a Internet.
DS núm. 98, pàg. 5252.

RGE núm. 12987/17, relativa a protocol d’assetjament
escolar.
DS núm. 98, pàg. 5253.

RGE núm. 12989/17, relativa a col·laboració amb l’IRIE.
DS núm. 98, pàg. 5263.

RGE núm. 12990/17, relativa a liquidació de les bestretes
als consells insulars.
DS núm. 98, pàg. 5259.

RGE núm. 12991/17, relativa a problemes al transport
adaptat d’alumnes de Menorca.
DS núm. 98, pàg. 5254.

RGE núm. 12993/17, relativa a sol·licitud de mediació de la
Unió Europea per part del vicepresident del Govern.
DS núm. 98, pàg. 5258.

RGE núm. 12995/17, relativa a consens en relació amb el
decret que regularà el coneixement del català a la sanitat
pública.
DS núm. 98, pàg. 5268.

RGE núm. 12997/17, relativa a pacients de salut mental.
DS núm. 98, pàg. 5256.

RGE núm. 12998/17, relativa a servei de rehabilitació
comunitària.
DS núm. 98, pàg. 5257.

RGE núm. 12999/17, relativa a turisme de salut.
DS núm. 98, pàg. 5266.

RGE núm. 13605/17, relativa a mosques en els quiròfans de
l’Hospital de Formentera.
DS núm. 98, pàg. 5262.

RGE núm. 13714/17, relativa a valoració de la resposta de
la indústria menorquina a les convocatòries d’ajuts.
DS núm. 100, pàg. 5414.

RGE núm. 13983/17, relativa a cartografia de la posidònia.
DS núm. 100, pàg. 5415.
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RGE núm. 14018/17, relativa a sol·licituds de
modernització d’establiments turístics.
DS núm. 100, pàg. 5419.

RGE núm. 14019/17, relativa a recuperació del Decret de
garantia de demora.
DS núm. 100, pàg. 5428.

RGE núm. 14095/17, relativa a transferència de
competències.
DS núm. 100, pàg. 5416.

RGE núm. 14098/17, relativa a deficiències a Es Pinaret.
DS núm. 100, pàg. 5427.

RGE núm. 14099/17, relativa a concerts amb la sanitat
pública.
DS núm. 100, pàg. 5418.

RGE núm. 14100/17, relativa a renda social garantida.
DS núm. 100, pàg. 5429.

RGE núm. 14101/17, relativa a preu de les habitacions de
l’antic Can Misses destinades a personal sanitari.
DS núm. 100, pàg. 5423.

RGE núm. 14102/17, relativa a inversions a les escoles de
Santanyí.
DS núm. 100, pàg. 5413.

RGE núm. 14103/17, relativa a diàleg amb el conseller
d’Educació i Universitat.
DS núm. 100, pàg. 5424.

RGE núm. 14104/17, relativa a servei de neteja dels centres
educatius de les Illes Balears.
DS núm. 100, pàg. 5420.

RGE núm. 14105/17, relativa a ràtio d’infermeria a la UCI.
DS núm. 100, pàg. 5426.

RGE núm. 14106/17, relativa a nou model finançament
autonòmic.
DS núm. 100, pàg. 5421.

RGE núm. 14107/17, relativa a transferència de les
competències en matèria de promoció turística als consells
insulars.
DS núm. 100, pàg. 5431.

RGE núm. 14158/17, relativa a llistes d'espera de sanitat.
DS núm. 102, pàg. 5510.

RGE núm. 14159/17, relativa a baixes audiències de la
televisió pública balear.
DS núm. 102, pàg. 5501.

RGE núm. 14176/17, relativa a llistes d'interins docents.
DS núm. 102, pàg. 5503.

RGE núm. 14177/17, relativa a prestigi de la UIB.
DS núm. 102, pàg. 5513.

RGE núm. 14178/17, relativa a beneficiaris de deduccions
fiscals pel foment d’energies renovables.
DS núm. 102, pàg. 5502.

RGE núm. 14179/17, relativa a sancions per lloguer turístic
de vacances il·legal.
DS núm. 102, pàg. 5503.
DS núm. 103, pàg. 5553.

RGE núm. 14180/17, relativa a avortaments.
DS núm. 102, pàg. 5505.

RGE núm. 14181/17, relativa a línia d'alta tensió de Son
Puig.
DS núm. 102, pàg. 5512.

RGE núm. 14184/17, relativa a posicionament dels socis de
govern en relació amb Catalunya.
DS núm. 102, pàg. 5506.

RGE núm. 14185/17, relativa a programa de detecció del
càncer colorectal.
DS núm. 102, pàg. 5509.

RGE núm. 14186/17, relativa a licitació de tres noves
concessions de transport a l'illa de Mallorca.
DS núm. 102, pàg. 5503.

RGE núm. 14187/17, relativa a millora de la connectivitat
aèria de Menorca durant aquest hivern.
DS núm. 102, pàg. 5508.

RGE núm. 14188/17, relativa a reducció de la partida del
Fons de contingència dels pressuposts generals de la CAIB
per al 2018.
DS núm. 102, pàg. 5516.

RGE núm. 14189/17, relativa a modificació de la llei que
regula l’impost del turisme sostenible.
DS núm. 102, pàg. 5500.

RGE núm. 14190/17, relativa a pacte dels pressuposts amb
Podem.
DS núm. 102, pàg. 5514.

RGE núm. 14832/17, relativa a necessitats educatives a
Binissalem.
DS núm. 103, pàg. 5566.

RGE núm. 14833/17, relativa a evolució de la renda social
garantida.
DS núm. 103, pàg. 5556.

RGE núm. 14834/17, relativa a licitació de les tres noves
concessions de transport regular a l’illa de Mallorca.
DS núm. 103, pàg. 5561.

RGE núm. 14835/17, relativa a reducció del Fons de
Contingència en el pressupost general de la CAIB per al
2018.
DS núm. 103, pàg. 5564.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-103.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-103.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-103.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-103.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-103.pdf#page=14


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2017 19

RGE núm. 14836/17, relativa a productes caducats a
l’Hospital Can Misses.
DS núm. 103, pàg. 5559.

RGE núm. 14837/17, relativa a la fira World Travel
Market.
DS núm. 103, pàg. 5554.

RGE núm. 14838/17, relativa a increment de l’impost del
turisme sostenible.
DS núm. 103, pàg. 5553.
DS núm. 104, pàg. 5615.

RGE núm. 14839/17, relativa a infraestructures educatives
i sociosanitàries.
DS núm. 103, pàg. 5562.

RGE núm. 14840/17, relativa a concessió de la cuina de Can
Misses.
DS núm. 103, pàg. 5558.

RGE núm. 14841/17, relativa a escletxa salarial.
DS núm. 103, pàg. 5553.
DS núm. 104, pàg. 5613.

RGE núm. 14842/17, relativa a transparència en matèria
d’informació mediambiental.
DS núm. 103, pàg. 5553.
DS núm. 104, pàg. 5609.

RGE núm. 14846/17, relativa a descompte en els vols a la
península.
DS núm. 103, pàg. 5553.
DS núm. 104, pàg. 5612.

RGE núm. 14847/17, relativa a implantació de línies d’alta
tensió.
DS núm. 103, pàg. 5563.

RGE núm. 14848/17, relativa a detecció d’aliments
caducats a la sanitat pública d’Eivissa.
DS núm. 103, pàg. 5557.

RGE núm. 15067/17, relativa a col·laboració del Partit
Popular amb el Govern de les Illes Balears.
DS núm. 104, pàg. 5598.

RGE núm. 15133/17, relativa a accions arran  de l'expulsió
de passatgers d'un avió.
DS núm. 104, pàg. 5597.

RGE núm. 15134/17, relativa a adoctrinament a les aules.
DS núm. 104, pàg. 5601.

RGE núm. 15137/17, relativa a pressupost d'IB3.
DS núm. 104, pàg. 5599.

RGE núm. 15138/17, relativa a situació dels preus de
lloguer de llarga durada.
DS núm. 104, pàg. 5600.

RGE núm. 15139/17, relativa a canvi de criteri de
l’aplicació de la reducció de la jornada al personal
d’infermeria de l’Hospital de Son Espases.
DS núm. 104, pàg. 5608.

RGE núm. 15140/17, relativa a ràtios en els centres de les
Illes Balears.
DS núm. 104, pàg. 5607.

RGE núm. 15142/17, relativa a aplicació del Pla
d'excel·lència educativa.
DS núm. 104, pàg. 5604.

RGE núm. 15143/17, relativa a finançament de les places
residencials i de centre de dia de dependència traspassades
al Consell de Menorca.
DS núm. 104, pàg. 5620.

RGE núm. 15147/17, relativa a reducció d'emissions de
CO2.
DS núm. 104, pàg. 5611.

RGE núm. 15205/17, relativa a tancament d'urgències
d'oncologia de Son Espases.
DS núm. 104, pàg. 5616.

RGE núm. 15240/17, relativa a grau de confiança en el
vicepresident.
DS núm. 104, pàg. 5617.

RGE núm. 15245/17, relativa a pacients d'oncologia.
DS núm. 104, pàg. 5602.

RGE núm. 15246/17, relativa a tancament de les urgències
oncològiques de l’Hospital de Son Espases.
DS núm. 104, pàg. 5605.

RGE núm. 15247/17, relativa a gestió de la Conselleria de
Turisme.
DS núm. 104, pàg. 5619.

RGE núm. 15264/17, relativa a acords privats entre MÉS
per Menorca i el Govern.
DS núm. 105, pàg. 5681.

RGE núm. 15306/17, relativa a mesures del Govern per
fomentar la participació ciutadana.
DS núm. 105, pàg. 5683.

RGE núm. 15307/17, relativa a servei nocturn del
ferrocarril a les festes de Nadal.
DS núm. 105, pàg. 5671.

RGE núm. 15308/17, relativa a diversificació del model
productiu.
DS núm. 105, pàg. 5673.

RGE núm. 15309/17, relativa a requisit d’accés a la sanitat
pública.
DS núm. 105, pàg. 5674.
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RGE núm. 15311/17, relativa a acord a què ha arribat el
Govern amb l’Ajuntament de Ciutadella per proveir
d’aigua dessalada el municipi de Ciutadella.
DS núm. 105, pàg. 5669.

RGE núm. 15312/17, relativa a presentació d’iniciatives per
part del Govern.
DS núm. 105, pàg. 5680.

RGE núm. 15313/17, relativa a finançament de les places
residencials i de centre de dia de dependència traspassades
al Consell de Menorca.
DS núm. 105, pàg. 5678.

RGE núm. 15314/17, relativa a negociar el traspàs de la
promoció turística als consells insulars.
DS núm. 105, pàg. 5668.

RGE núm. 15316/17, relativa a decret que regula l’ús del
català a la sanitat pública.
DS núm. 105, pàg. 5676.

RGE núm. 15318/17, relativa a torres d’alta tensió a Son
Puig.
DS núm. 105, pàg. 5677.

RGE núm. 15319/17, relativa a clúster de moda i
alimentació.
DS núm. 105, pàg. 5684.

RGE núm. 15321/17, relativa a accions per atendre els
afectats per l’IRPH.
DS núm. 105, pàg. 5673.

RGE núm. 15437/17, relativa a hospital de mitjana i llarga
estada a la comarca de Manacor.
DS núm. 105, pàg. 5670.

RGE núm. 15438/17, relativa a accés a l’habitatge.
DS núm. 105, pàg. 5686.

RGE núm. 16483/17, relativa a oficina de l’IBAVI a
Formentera.
DS núm. 106, pàg. 5743.

RGE núm. 16529/17, relativa a estudis encarregats per
l’administració.
DS núm. 106, pàg. 5752.

RGE núm. 16532/17, relativa a deute històric.
DS núm. 106, pàg. 5745.

RGE núm. 16533/17, relativa a centres de salut.
DS núm. 106, pàg. 5746.
DS núm. 107, pàg. 5819.

RGE núm. 16534/17, relativa a conveni amb la patronal
farmacèutica.
DS núm. 106, pàg. 5756.

RGE núm. 16537/17, relativa a decret dels serveis
assistencials en la guarda d’infants.
DS núm. 106, pàg. 5746.

RGE núm. 16538/17, relativa a Pla director sectorial de
mobilitat.
DS núm. 106, pàg. 5755.

RGE núm. 16541/17, relativa a residència d’estudiants al
Palau Marivent.
DS núm. 106, pàg. 5749.

RGE núm. 16542/17, relativa a mal estat del Col·legi Santa
Isabel de Palma.
DS núm. 106, pàg. 5751.

RGE núm. 16543/17, relativa a mesures del Pla contra la
prostitució.
DS núm. 106, pàg. 5742.

RGE núm. 16544/17, relativa a itinerari vital unificat.
DS núm. 106, pàg. 5746.

RGE núm. 16545/17, relativa a objectivitat i imparcialitat
d’IB3.
DS núm. 106, pàg. 5741.

RGE núm. 16546/17, relativa a fugida de metges i
professionals sanitaris de les Illes Balears.
DS núm. 106, pàg. 5757.

RGE núm. 16731/17, relativa a valoració de l’advertiment
de l’Estat per presentar recurs contra tres articles de la
modificació del Dret Civil.
DS núm. 106, pàg. 5753.

RGE núm. 16734/17, relativa a compliment de la funció de
servei públic del tren.
DS núm. 106, pàg. 5748.

RGE núm. 16957/17, relativa a transparència en fase
d’execució de projectes.
DS núm. 107, pàg. 5829.

RGE núm. 16961/17, relativa a gestions per millorar les
compensacions al transport de mercaderies per a les
empreses de les Illes Balears.
DS núm. 107, pàg. 5821.

RGE núm. 16962/17, relativa a defensa del petit i mitjà
comerç.
DS núm. 107, pàg. 5837.

RGE núm. 16963/17, relativa a expedients sancionadors de
la Llei 6/2016.
DS núm. 107, pàg. 5830.

RGE núm. 16964/17, relativa a necessitats educatives del
municipi d'Inca.
DS núm. 107, pàg. 5833.
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RGE núm. 16965/17, relativa a avançament al mes de juliol
de les proves de selectivitat.
DS núm. 107, pàg. 5834.

RGE núm. 16966/17, relativa a sistema de repartiment de
les ajudes per a estudis universitaris fora de les Illes
Balears.
DS núm. 107, pàg. 5831.

RGE núm. 16967/17, relativa a itinerari vital unificat per
a persones amb discapacitat.
DS núm. 107, pàg. 5827.

RGE núm. 16968/17, relativa a presentació a Menorca de
les ajudes per a la conservació del patrimoni cultural i
natural a les explotacions agrícoles a les Illes Balears.
DS núm. 107, pàg. 5822.

RGE núm. 16969/17, relativa a plantejament de no venir a
Eivissa per part del personal sanitari a causa del decret del
català.
DS núm. 107, pàg. 5820.

RGE núm. 16970/17, relativa a millora de la competitivitat
a les Illes Balears.
DS núm. 107, pàg. 5838.

RGE núm. 16971/17, relativa a incidència en la salut de la
central tèrmica de Maó.
DS núm. 107, pàg. 5825.

RGE núm. 16972/17, relativa a preu del lloguer.
DS núm. 107, pàg. 5826.

RGE núm. 16973/17, relativa a adoctrinament turístic.
DS núm. 107, pàg. 5835.

RGE núm. 16986/17, relativa a llistes d’espera a sanitat.
DS núm. 107, pàg. 5823.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 5556/15, relativa a transferència a la comunitat
autònoma dels ports de Maó, La Savina, Eivissa i Alcúdia,
i de les instal·lacions nàutiques del Port de Palma.
DS núm. 69, pàg. 3976.

RGE núm. 894/16, relativa a reducció del sector públic
instrumental.
DS núm. 81, pàg. 4645.

RGE núm. 895/16, relativa a millores a l’impost de
transmissions patrimonials.
DS núm. 79, pàg. 4509.

RGE núm. 5726/16, relativa a eliminació d’òrgans
unipersonals de l’IBAVI.
DS núm. 103, pàg. 5585.

RGE núm. 6266/16, relativa a compliment de l’obligació de
transparència de resoldre reclamacions ciutadanes en
matèria d’informació pública.
DS núm. 105, pàg. 5716.

RGE núm. 6607/16, relativa a actuacions en relació amb la
malaltia celíaca i altres intoleràncies alimentàries.
DS núm. 77, pàg. 4398.

RGE núm. 11211/16, relativa a reclamar la titularitat del
domini o d'altres drets reals immatriculats a favor de
l'Església catòlica a les Illes Balears.
DS núm. 67, pàg. 3834.

RGE núm. 11770/16, contra la reprivatització del litoral de
les Illes Balears.
DS núm. 94, pàg. 5075.

RGE núm. 11997/16, relativa a elaboració d’un pla balear
de dotació i millora de les xarxes de clavegueram.
DS núm. 107, pàg. 5857.

RGE núm. 12576/16, relativa a règim especial de les Illes
Balears.
DS núm. 81, pàg. 4654.

RGE núm. 12742/17, relativa a responsabilitat en la
contractació amb les empreses del Sr. Jaume Garau i
Taberner.
DS núm. 103, pàg. 5574.

RGE núm. 14974/17, relativa a regulació de l’exercici de les
professions de l’esport.
DS núm. 71, pàg. 4093.

RGE núm. 15235/16, relativa a la limitació dels deures
escolars.
DS núm. 71, pàg. 4083.

RGE núm. 15753/16, relativa a manteniment de l’actual
sistema de descompte de resident.
DS núm. 77, pàg. 4390.

RGE núm. 660/17, relativa a reclamació de la incorporació
als pressuposts generals de l’Estat de 120 milions del
conveni de carreteres.
DS núm. 65, pàg. 3735.

RGE núm. 757/17, relativa a foment de les mesures
dirigides a emprenedors i autònoms.
DS núm. 69, pàg. 3985.

RGE núm. 1753/17, relativa a redistribució de la recaptació
de la Llei de l’impost d’estades turístiques.
DS núm. 65, pàg. 3723.

RGE núm. 2297/17, relativa a iniciativa en suport a la
democràcia i contra la judicialització del procés sobiranista
de Catalunya.
DS núm. 67, pàg. 3844.
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RGE núm. 2565/17, relativa a drets del personal del sector
públic i estabilització de les plantilles.
DS núm. 73, pàg. 4193.

RGE núm. 3224/17, relativa a política estatal de beques.
DS núm. 93, pàg. 5025.

RGE núm. 3375/17, relativa a impuls d’un acord urgent
entres els grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats
per a la tramitació i l’aprovació dels pressuposts generals
de l’Estat de 2017.
DS núm. 75, pàg. 4296.

RGE núm. 3412/17, relativa a independència i garanties del
Poder Judicial.
DS núm. 94, pàg. 5062.

RGE núm. 3569/17, relativa a necessitats de consens en les
inversions anunciades per AENA a l’aeroport de Palma,
així com que les prevegi a la resta d’aeroports de les Illes
Balears.
DS núm. 73, pàg. 4182.

RGE núm. 5342/17, relativa a rebuig als pressupostos
generals de l’Estat per al 2017.
DS núm. 75, pàg. 4285.

RGE núm. 5695/17, relativa a establir l’obligació que les
secretaries generals de les conselleries siguin ocupades per
funcionaris.
DS núm. 96, pàg. 5182.

RGE núm. 7109/17, relativa a reprovació del vicepresident
i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme.
DS núm. 93, pàg. 5011.

RGE núm. 10348/17, relativa a atenció sanitària universal.
DS núm. 98, pàg. 5285.

RGE núm. 10392/17, relativa a suport institucional en la
defensa de l’estat de dret a Catalunya.
DS núm. 96, pàg. 5182.

RGE núm. 12516/17, relativa a suport als cossos i forces de
seguretat de l’Estat com a garants de l’estat de dret.
DS núm. 98, pàg. 5294.

RGE núm. 15304/17, relativa a Pla de transició energètica
de les Illes Balears.
DS núm. 105, pàg. 5725.

RGE núm. 16760, relativa a millores en les condicions de
salut i seguretat laborals en els aeroports de les Illes
Balears.
DS núm. 107, pàg. 5867.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 16912/16, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal de retre comptes del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm 5841,
relativa a l’inici de les gestions per declarar Tagomago i els
illots de Llevant com a reserva natural i marina.
DS núm. 65, pàg. 3745.

RGE núm. 1705/17, de la presidenta del Govern de les Illes
Balears, per tal d'informar sobre el contingut de la IV
Conferència de Presidents.
DS núm. 67, pàg. 3822.
DS núm. 69, pàg. 3937.

RGE núm. 10049/17, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, en relació amb la presentació
del límit màxim de despesa no financera per a l’exercici de
2018.
Debat i votació, DS núm. 93, pàg. 4986.

INFORMES

Sobre el compliment del pressupost del Parlament de les
Illes Balears per a l’exercici 2016.
DS núm. 43, pàg. 4346.

JURAMENT O PROMESA DE DIPUTATS I
DIPUTADES

Jurament o promesa de nou diputat o diputada.
DS núm. 102, pàg. 5499.

ELECCIONS DIVERSES

De president o presidenta del Parlament de les Illes Balears.
DS núm. 66, pàg. 3753.

Designació d’un membre del Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears.
DS núm. 84, pàg. 4770.

D’un membre del Consell Assessor de Continguts i de
Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.
DS núm. 102, pàg. 5516.
DS núm. 107, pàg. 5839.

Del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears.
DS núm. 105, pàg. 5687.
DS núm. 108, pàg. 5880.
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DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Sobre el Dia mundial contra el càncer i la prevenció
d’aquesta malaltia.
DS núm. 65, pàg. 3705.

Sobre l’honorabilitat de la maçoneria.
DS núm. 66, pàg. 3753.

Sobre el Dia internacional de la dona.
DS núm. 69, pàg. 3915.

Sobre el compliment de la sentència del Tribunal de
Justícia Europeu sobre el Sàhara occidental.
DS núm. 72, pàg. 4103.

Sobre la contenció de la Xylella fastidiosa a les Illes Balears.
DS núm. 73, pàg. 4145.

Sobre la violència en el món esportiu.
DS núm. 77, pàg. 4351.

Sobre la celebració del Dia Internacional contra l’LGTBI
fòbia.
DS núm. 78, pàg. 4413.

Del Dia Internacional d'Àfrica.
DS núm. 81, pàg. 4611.

Sobre les llengües de signes.
DS núm. 82, pàg. 4669.

Sobre el Dia mundial lliure de bosses d’un sol ús.
DS núm. 83, pàg. 4771.

De condemna dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
DS núm. 93, pàg. 4951.

Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental.
DS núm. 97, pàg. 5195.

Sobre la defensa dels drets de les víctimes de violència
masclista a l’àmbit judicial.
DS núm. 105, pàg. 5667.

D'ALTRES

Votació del punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm.
2476/17, relativa a no a l’energia nuclear.
DS núm. 71, pàg. 4098.

Comunicació de la designació dels diputats i/o les diputades
encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la
Proposició de llei RGE núm. 2906/17, sobre la protecció de
la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels
danys que pugui produir l’exploració, la recerca i
l’explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals.
DS núm. 75, pàg. 4305.

Conclusions de la Comissió no permanent d’investigació
sobre les autopistes d’Eivissa.
DS núm. 78, pàg. 4440.

Comunicació de la designació dels diputats i/o les diputades
encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la
Proposició de llei RGE núm. 4500/17, de modificació de la
Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes
Balears.
DS núm. 79, pàg. 4517.

Adopció d'acord de celebració de sessions extraordinàries
des del 16 de juny fins al 31 de juliol.
DS núm. 82, pàg. 4691.

Debat i votació de sol·licitud de dictamen del Consell
Consultiu de les Illes Balears sobre el dictamen de la
Comissió de Turisme del Projecte de llei RGE núm.
5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del
turisme de les Illes Balears, relativa a comercialització
d’estades turístiques a habitatges.
DS núm. 87, pàg. 4802.

Adopció d’acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries a partir de dia 15 de gener del 2018, per tal
que la Comissió de Cultura, Educació i Esports pugui dur
a terme les compareixences sol·licitades en relació amb el
procés d’elaboració del document Pacte per l’Educació de
les Illes Balears.
DS núm. 108, pàg. 5880.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

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

Projectes de llei
RGE núm. 873/17, de declaració del Parc Natural

Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos. DS núm. 82,
pàg. 4691.

RGE núm. 2320/17, de Cambres Oficials de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació de les Illes Balears. DS núm. 76,
pàg. 4340.

RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les Illes Balears. DS
núm. 106, pàg. 5772.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5894, 5902, 5911, 5916, 5938, 5946, 5987,
5993, 6021, 6025.

Proposicions de llei
RGE núm. 14567/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març,
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reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 66, pàg. 3792.

RGE núm. 3206/16, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista, per
modificar la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals
que viuen en l’entorn humà, en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Proposta de retirada, DS núm. 91, pàg. 4918.

RGE núm. 16986/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, per a la reducció de la pobresa energètica
de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm. 68, pàg.
3899.

RGE núm. 2906/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Popular, Socialista, Podem Illes Balears, El Pi
Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt, sobre
la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció
espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca
i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals. Presa
en consideració, DS núm. 72, pàg. 4134.

RGE núm. 4447/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, per a la limitació de mandats de la Presidència de
la comunitat autònoma. Presa en consideració, DS núm. 97,
pàg. 5233.

RGE núm. 4448/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, dels consells
insulars, per a la limitació de mandats de la Presidència dels
consells insulars. Presa en consideració, DS núm. 97, pàg.
5233.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 4122/17, de devolució, del Grup Parlamentari

Popular, al Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del
Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
DS núm. 74, pàg. 4226.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 99, pàg. 5310.
Propostes de resolució, DS núm. 101, pàg. 5436.

Mocions
RGE núm. 17244/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb el model
d’IB3. DS núm. 64, pàg. 3679.

RGE núm. 3225/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a línies polítiques generals del Govern en
matèria d'energia. DS núm. 69, pàg. 3966.

RGE núm. 3345/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de transparència. DS
núm. 70, pàg. 4028.

RGE núm. 6069/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a política del Govern respecte de les autopistes
d’Eivissa. DS núm. 79, pàg. 4488.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11770/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, contra la reprivatització del litoral de les Illes
Balears. DS núm. 94, pàg. 5075.

RGE núm. 3569/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a necessitats de consens en les inversions anunciades

per AENA a l’aeroport de Palma, així com que les prevegi a la
resta d’aeroports de les Illes Balears. DS núm. 73, pàg. 4182.

RGE núm. 7109/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reprovació del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca
i Turisme. DS núm. 93, pàg. 5011.

RGE núm. 12516/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport als cossos i forces de seguretat de l’Estat com
a garants de l’estat de dret. DS núm. 98, pàg. 5294.

RGE núm. 15304/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a Pla de transició energètica de les Illes
Balears. DS núm. 105, pàg. 5725.

Compareixences
RGE núm. 1705/17, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d'informar sobre el contingut de la IV
Conferència de Presidents. DS núm. 69, pàg. 3937-3966.

Al·lusions
En relació amb la Proposició no de llei RGE núm.

12516/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport als
cossos i forces de seguretat de l’Estat com a garants de l’estat
de dret. DS núm. 98, pàg. 5294.

D’altres
Conclusions de la Comissió no permanent d’investigació

sobre les autopistes d’Eivissa. DS núm. 78, pàg. 4440.
Petició d’alteració d’ordre del dia, DS núm. 102, pàg. 5499.

AGUILERA I CARRILLO, SALVADOR (Grup
Parlamentari Podem Illes Balears)

Projectes de llei
RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19

de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS núm. 87,
pàg. 4811.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5937, 5945, 5959, 5967.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 5769/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears; 6590/17, del Grup Parlamentari Popular;
i 6708/17, del Grup Parlamentari Mixt, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS
núm. 80, pàg. 4559.

Interpel·lacions
RGE núm. 4645/17, relativa a declaració de l’Organització

Mundial del Turisme de l’any 2017 Any internacional del
turisme sostenible per al desenvolupament. DS núm. 75, pàg.
4268.

Mocions
RGE núm. 2398/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a la millora de la futura normativa
d'estades turístiques en habitatges. DS núm. 67, pàg. 3822.
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RGE núm. 4367/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment dels concerts educatius d’ESO dels centres del
Parc Bit. DS núm. 73, pàg. 4172.

RGE núm. 5183/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gestió administrativa i serveis que presten els auxiliars tècnics
educatius als centres de les Illes Balears. DS núm. 75, pàg.
4274.

RGE núm. 5866/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a declaració de l’Organització Mundial del
Turisme 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible per al
Desenvolupament. DS núm. 76, pàg. 4378.

RGE núm. 11072/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a política de repartiment de l’impost turístic. DS núm. 96, pàg.
5171.

RGE núm. 14958/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb la gestió
de l’esport. DS núm. 105, pàg. 5694.

Preguntes
RGE núm. 1795/17, relativa a problemes de calefacció als

centres educatius de les Illes Balears. DS núm. 64, pàg. 3661.
RGE núm. 2344/17, relativa a reunir-se amb l’Assemblea

de Docents. DS núm. 66, pàg. 3767.
RGE núm. 3044/17, relativa a programa FEDER. DS núm.

68, pàg. 3862.
RGE núm. 3641/17, relativa a pràctiques abusives a l’FP

dual. DS núm. 70, pàg. 4008.
RGE núm. 4296/17, relativa a l’Arxiu del Regne de

Mallorca. DS núm. 72, pàg. 4110.
RGE núm. 4800/17, relativa a empreses de transport escolar

i viatgers. DS núm. 74, pàg. 4211.
RGE núm. 5924/17, relativa a impost de begudes

ensucrades. DS núm. 77, pàg. 4357.
RGE núm. 7078, relativa a mancança de metges d’urgències

a Can Misses. DS núm. 80, pàg. 4527.
RGE núm. 7517/17, relativa a dessaladora de Santa Eulària.

DS núm. 82, pàg. 4673.
RGE núm. 10115/17, relativa a acords en matèria

d'habitatge. DS núm. 93, pàg. 4962.
RGE núm. 11853/17, relativa a irregularitats als autobusos

escolars. DS núm. 96, pàg. 5148.
RGE núm. 14095/17, relativa a transferència de

competències. DS núm. 100, pàg. 5416.
RGE núm. 14839/17, relativa a infraestructures educatives

i sociosanitàries. DS núm. 103, pàg. 5562.
RGE núm. 16532/17, relativa a deute històric. DS núm.

106, pàg. 5745.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14974/16, dels grups parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista,
Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
regulació de l’exercici de les professions de l’esport. DS núm.
71, pàg. 4093.

RGE núm. 1753/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a redistribució de la recaptació de la Llei de l’impost d’estades
turístiques. DS núm. 65, pàg. 3723.

RGE núm. 3224/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política estatal de beques. DS núm. 93, pàg. 5025.

D’altres
Debat i votació de l’escrit RGE núm. 8535/17, del Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, de sol·licitud
de dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears sobre el
dictamen de la Comissió de Turisme del Projecte de llei RGE
núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS núm. 87,
pàg. 4802.

ALCOVER I ORDINAS, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5892, 5900, 5989, 5994.

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 14947/17, del Grup Parlamentari Popular;

14949/17, del Grup Parlamentari Mixt; i 14970/17, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears; de devolució,
al Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.
DS núm. 104, pàg. 5624.

Mocions
RGE núm. 3345/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de transparència. DS
núm. 70, pàg. 4028.

Proposicions no de llei
RGE núm. 895/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millores a l’impost de transmissions patrimonials. DS núm.
79, pàg. 4509.

RGE núm. 12576/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a règim especial de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg.
4654.

RGE núm. 660/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reclamació de la incorporació als pressuposts
generals de l’Estat de 120 milions del conveni de carreteres.
DS núm. 65, pàg. 3735.

RGE núm. 5342/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a rebuig als pressupostos generals de l’Estat per al
2017. DS núm. 75, pàg. 4285.

Compareixences
RGE núm. 1705/17, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d'informar sobre el contingut de la IV
Conferència de Presidents. DS núm. 69, pàg. 3937-3966.

RGE núm. 10049/17, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, en relació amb la presentació del
límit màxim de despesa no financera per a l’exercici de 2018,
amb debat i votació, DS núm. 93, pàg. 4986.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-073.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-075.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-077.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-096.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-105.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-064.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-066.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-068.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-068.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-070.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-072.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-074.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-077.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-080.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-082.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-093.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-096.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-103.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-106.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-106.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-065.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-093.pdf#page=77
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-087.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-108-01.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-108-01.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-104.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-070.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-070.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-079.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-079.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-081.pdf#page=46
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-065.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-075.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-069.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-093.pdf#page=38


26 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2017

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 10512/16, pel qual es modifica la Compilació de

Dret Civil de les Illes Balears. DS núm. 88, pàg. 4846.
RGE núm. 873/17, de declaració del Parc Natural

Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos. DS núm. 82,
pàg. 4691.

RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat universal de les Illes
Balears. DS núm. 90, pàg. 4882.

RGE núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de 17
de maig, d’estadística de les Illes Balears. DS núm. 88, pàg.
4842.

RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19
de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS núm. 87,
pàg. 4811.

RGE núm. 9443/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 17
de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 106, pàg. 5797.

RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret llei 3/2013,
de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de
les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres
privats d’atenció especialitzada. DS núm. 102, pàg. 5541.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5950, 5956, 5966, 5997, 6002, 6013, 6018,
6042, 6076, 6080.

Proposicions de llei
RGE núm. 2906/17, dels grups parlamentaris MÉS per

Mallorca, Popular, Socialista, Podem Illes Balears, El Pi
Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt, sobre
la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció
espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca
i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals. Presa
en consideració, DS núm. 72, pàg. 4134.

RGE núm. 3963/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, de règim patrimonial del matrimoni. Presa
en consideració, DS núm. 78, pàg. 4453.

Decrets llei
1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006,

de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la CAIB, i de mesures en matèria de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears. DS núm. 64, pàg. 3691.

3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears i de mesures per
afrontar l’emergència en matèria d’habitatge a les Illes Balears.
DS núm. 92, pàg. 4924.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 4122/17, de devolució, del Grup Parlamentari

Popular, al Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del
Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
DS núm. 74, pàg. 4226.

RGE núm. 5769/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears; 6590/17, del Grup Parlamentari Popular;
i 6708/17, del Grup Parlamentari Mixt, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa

a la comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS
núm. 80, pàg. 4559.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

Propostes de resolució, DS núm. 101, pàg. 5436.

Interpel·lacions
RGE núm. 22/17, relativa a normativa en policies locals.

DS núm. 66, pàg. 3778.

Mocions
RGE núm. 2398/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a la millora de la futura normativa
d'estades turístiques en habitatges. DS núm. 67, pàg. 3822.

RGE núm. 2945/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
normativa de policies locals. DS núm. 68, pàg. 3888.

RGE núm. 3926/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern en matèria de transport públic. DS núm.
71, pàg. 4071.

RGE núm. 4367/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment dels concerts educatius d’ESO dels centres del
Parc Bit. DS núm. 73, pàg. 4172.

RGE núm. 5183/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gestió administrativa i serveis que presten els auxiliars tècnics
educatius als centres de les Illes Balears. DS núm. 75, pàg.
4274.

RGE núm. 5403/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació dels plans d’igualtat del personal empleat públic
docent i estatutari de l’administració autonòmica. DS núm. 76,
pàg. 4333.

RGE núm. 10670/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en matèria de neteja de torrents.
DS núm. 95, pàg. 5112.

RGE núm. 12318/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar 2017-2018. DS núm. 97, pàg.
5221.

RGE núm. 13269/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al Pla de lluita contra el Xylella.
DS núm. 102, pàg. 5523.

RGE núm. 15363/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’ens
públic Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears. DS
núm. 106, pàg. 5766.

Preguntes
RGE núm. 1724/17, relativa a subrogació del personal del

servei d’ambulàncies. DS núm. 64, pàg. 3657.
RGE núm. 2535/17, relativa a problemes de la depuradora

de Binissalem. DS núm. 67, pàg. 3809.
RGE núm. 3292/17, relativa a actuació a Cala Varques. DS

núm. 70, pàg. 4002.
RGE núm. 4308/17, relativa a personal d’ambulàncies. DS

núm. 72, pàg. 4108.
RGE núm. 4535/17, relativa a model de llibertat

d’expressió en el món educatiu. DS núm. 73, pàg. 4160.
RGE núm. 5422/17, relativa a actuacions de les direccions

generals de Salut Pública i de Farmàcia. DS núm. 75, pàg.
4250.

RGE núm. 5929/17, relativa a regulació dels AD i ATD. DS
núm. 77, pàg. 4358.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-088.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-082.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-090.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-088.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-087.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-106.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=45
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-108-01.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-108-01.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-072.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-078.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-064.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-092.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-074.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-080.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-080.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-101.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-066.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-067.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-068.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-073.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-075.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-076.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-095.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-097.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-106.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-106.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-064.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-067.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-070.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-070.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-072.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-072.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-073.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-075.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-077.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-077.pdf#page=10


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2017 27

RGE núm. 6747/17, relativa a conservació dels paratges
naturals. DS núm. 79, pàg. 4475.

RGE núm. 8833/17, relativa a renda social garantida. DS
núm. 89, pàg. 4874.

RGE núm. 11715/17, relativa a declaracions de la
presidenta del Govern de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg.
5102.

RGE núm. 11858/17, relativa a convocatòries d’AD i
d’ATD. DS núm. 96, pàg. 5150.

RGE núm. 12483/17, relativa a actuacions de directors
d'IES. DS núm. 97, pàg. 5201.

RGE núm. 14098/17, relativa a deficiències a Es Pinaret.
DS núm. 100, pàg. 5427.

RGE núm. 14842/17, relativa a transparència en matèria
d’informació mediambiental. DS núm. 104, pàg. 5609.

RGE núm. 15309/17, relativa a requisit d’accés a la sanitat
pública. DS núm. 105, pàg. 5674.

RGE núm. 16957/17, relativa a transparència en fase
d’execució de projectes. DS núm. 107, pàg. 5829.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5556/15, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a transferència a la comunitat
autònoma dels ports de Maó, La Savina, Eivissa i Alcúdia, i de
les instal·lacions nàutiques del Port de Palma. DS núm. 69,
pàg. 3976.

RGE núm. 895/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millores a l’impost de transmissions patrimonials. DS núm.
79, pàg. 4509.

RGE núm. 11211/16, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears i MÉS per Mallorca, relativa a reclamar la titularitat del
domini o d'altres drets reals immatriculats a favor de l'Església
catòlica a les Illes Balears. DS núm. 67, pàg. 3834.

RGE núm. 11770/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, contra la reprivatització del litoral de les Illes
Balears. DS núm. 94, pàg. 5075.

RGE núm. 11997/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elaboració d’un pla balear de dotació i millora de les
xarxes de clavegueram. DS núm. 107, pàg. 5857.

RGE núm. 12576/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a règim especial de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg.
4654.

RGE núm. 14974/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista,
Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
regulació de l’exercici de les professions de l’esport. DS núm.
71, pàg. 4093.

RGE núm. 3224/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política estatal de beques. DS núm. 93, pàg. 5025.

RGE núm. 5695/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a establir l’obligació que les
secretaries generals de les conselleries siguin ocupades per
funcionaris. DS núm. 96, pàg. 5182.

RGE núm. 7109/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reprovació del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca
i Turisme. DS núm. 93, pàg. 5011.

RGE núm. 10348/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a atenció sanitària universal. DS núm. 98, pàg. 5285.

RGE núm. 12742/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a responsabilitat en la contractació amb les empreses
del Sr. Jaume Garau i Taberner. DS núm. 103, pàg. 5574.

RGE núm. 15304/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a Pla de transició energètica de les Illes
Balears. DS núm. 105, pàg. 5725.

D’altres
Debat i votació de l’escrit RGE núm. 8535/17, del Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, de sol·licitud
de dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears sobre el
dictamen de la Comissió de Turisme del Projecte de llei RGE
núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS núm. 87,
pàg. 4802.

BAQUERO I GONZÁLEZ, ELENA (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6104, 6110.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les Illes Balears. DS

núm. 106, pàg. 5772.
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5942, 5947, 6088, 6093.

Proposicions de llei
RGE núm. 3206/16, dels grups parlamentaris Podem Illes

Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista, per
modificar la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals
que viuen en l’entorn humà, en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Proposta de retirada, DS núm. 91, pàg. 4918.

RGE núm. 6445/17, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, de
regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 82, pàg. 4717. Debat i votació, DS núm.
90, pàg, 4896.

Decrets llei
2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de

transports terrestres. DS núm. 82, pàg. 4707.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 4122/17, de devolució, del Grup Parlamentari

Popular, al Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del
Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
DS núm. 74, pàg. 4226.

RGE núm. 5769/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears; 6590/17, del Grup Parlamentari Popular;
i 6708/17, del Grup Parlamentari Mixt, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
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a la comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS
núm. 80, pàg. 4559.

RGE núm. 10325/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears; i 10549/17, del Grup Parlamentari
Popular, de devolució, al Projecte de llei RGE núm. 7657/17,
d’urbanisme de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5121.

Mocions
RGE núm. 3926/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en matèria de transport públic. DS núm.
71, pàg. 4071.

RGE núm. 6424/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política del Govern en matèria d’habitatge. DS núm. 79, pàg.
4497.

RGE núm. 7015/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a model de transport públic. DS
núm. 81, pàg. 4635.

RGE núm. 12706/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern a l’IBAVI. DS núm. 98,
pàg. 5275.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5556/15, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a transferència a la comunitat
autònoma dels ports de Maó, La Savina, Eivissa i Alcúdia, i de
les instal·lacions nàutiques del Port de Palma. DS núm. 69,
pàg. 3976.

RGE núm. 11770/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, contra la reprivatització del litoral de les Illes
Balears. DS núm. 94, pàg. 5075.

RGE núm. 11997/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elaboració d’un pla balear de dotació i millora de les
xarxes de clavegueram. DS núm. 107, pàg. 5857.

RGE núm. 15753/16, dels grups parlamentaris Socialista,
MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a manteniment
de l’actual sistema de descompte de resident. DS núm. 77, pàg.
4390.

RGE núm. 3569/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a necessitats de consens en les inversions anunciades
per AENA a l’aeroport de Palma, així com que les prevegi a la
resta d’aeroports de les Illes Balears. DS núm. 73, pàg. 4182.

RGE núm. 15304/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a Pla de transició energètica de les Illes
Balears. DS núm. 105, pàg. 5725.

RGE núm. 16760, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a millores en les condicions de salut i seguretat laborals en els
aeroports de les Illes Balears. DS núm. 107, pàg. 5867.

D’altres
Debat i votació de l’escrit RGE núm. 8535/17, del Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, de sol·licitud
de dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears sobre el
dictamen de la Comissió de Turisme del Projecte de llei RGE
núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS núm. 87,
pàg. 4802.

BUSQUETS I HIDALGO, ISABEL (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Projectes de llei
RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret llei 3/2013,

de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de
les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres
privats d’atenció especialitzada. DS núm. 102, pàg. 5541.

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 14947/17, del Grup Parlamentari Popular;

14949/17, del Grup Parlamentari Mixt; i 14970/17, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears; de devolució,
al Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.
DS núm. 104, pàg. 5624.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

Propostes de resolució, DS núm. 101, pàg. 5436.

Mocions
RGE núm. 4367/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment dels concerts educatius d’ESO dels centres del
Parc Bit. DS núm. 73, pàg. 4172.

RGE núm. 5183/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gestió administrativa i serveis que presten els auxiliars tècnics
educatius als centres de les Illes Balears. DS núm. 75, pàg.
4274.

RGE núm. 12318/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar 2017-2018. DS núm. 97, pàg.
5221.

RGE núm. 14958/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb la gestió
de l’esport. DS núm. 105, pàg. 5694.

RGE núm. 15363/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’ens
públic Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears. DS
núm. 106, pàg. 5766.

RGE núm. 16723/17, de Grup Parlamentari Mixt, relativa
a adoctrinament en centres educatius. DS núm. 107, pàg. 5847.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6607/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a actuacions en relació amb la malaltia celíaca i altres
intoleràncies alimentàries. DS núm. 77, pàg. 4398.

RGE núm. 12576/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a règim especial de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg.
4654.

RGE núm. 14974/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista,
Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
regulació de l’exercici de les professions de l’esport. DS núm.
71, pàg. 4093.

RGE núm. 15235/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la limitació dels deures escolars. DS núm.
71, pàg. 4083.

RGE núm. 3224/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política estatal de beques. DS núm. 93, pàg. 5025.

RGE núm. 10348/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a atenció sanitària universal. DS núm. 98, pàg. 5285.
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CABRER I GONZÁLEZ, MARGALIDA (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6074, 6079, 6090.

Decrets llei
2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de

transports terrestres. DS núm. 82, pàg. 4707.

Mocions
RGE núm. 3926/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en matèria de transport públic. DS núm.
71, pàg. 4071.

Preguntes
RGE núm. 2337/17, relativa a pressupost del Pla insular de

transport regular de viatgers per carretera de Mallorca. DS
núm. 66, pàg. 3762.

RGE núm. 10110/17, relativa a implantació del servei
Aerotib. DS núm. 93, pàg. 4958.

RGE núm. 11865/17, relativa a superàvit de l’Aerotib. DS
núm. 96, pàg. 5151.

RGE núm. 14834/17, relativa a licitació de les tres noves
concessions de transport regular a l’illa de Mallorca. DS núm.
103, pàg. 5561.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5556/15, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a transferència a la comunitat
autònoma dels ports de Maó, La Savina, Eivissa i Alcúdia, i de
les instal·lacions nàutiques del Port de Palma. DS núm. 69,
pàg. 3976.

RGE núm. 3569/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a necessitats de consens en les inversions anunciades
per AENA a l’aeroport de Palma, així com que les prevegi a la
resta d’aeroports de les Illes Balears. DS núm. 73, pàg. 4182.

RGE núm. 16760, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a millores en les condicions de salut i seguretat laborals en els
aeroports de les Illes Balears. DS núm. 107, pàg. 5867.

D’altres
Petició de paraula en relació amb la Proposició no de llei

RGE núm. 7109/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reprovació del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca
i Turisme. DS núm. 93, pàg. 5011.

CAMARGO I FERNÁNDEZ, LAURA (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6106, 6110.

Proposicions de llei
RGE núm. 4582/17, dels grups parlamentaris Socialista,

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

Mixt, de la memòria democràtica de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 80, pàg. 4589.

Decrets llei
2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de

transports terrestres. DS núm. 82, pàg. 4707.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

Propostes de resolució, DS núm. 101, pàg. 5436.

Mocions
RGE núm. 12318/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a inici del curs escolar 2017-2018. DS núm. 97, pàg.
5221.

RGE núm. 16723/17, de Grup Parlamentari Mixt, relativa
a adoctrinament en centres educatius. DS núm. 107, pàg. 5847.

Preguntes
RGE núm. 1792/17, relativa a impost de turisme sostenible.

DS núm. 64, pàg. 3671.
RGE núm. 2345/17, relativa a iniciatives per promoure el

canvi de model productiu. DS núm. 66, pàg. 3775.
RGE núm. 3042/17, relativa a mesures per evitar la fugida

de talents. DS núm. 68, pàg. 3880.
RGE núm. 3289/17, relativa a Pla integral de violències

masclistes. DS núm. 69, pàg. 3928.
RGE núm. 4219/17, relativa a fusió de Bankia i BMN. DS

núm. 71, pàg. 4063.
RGE núm. 4446/17, relativa a places hoteleres a les Illes

Balears. DS núm. 72, pàg. 4117.
RGE núm. 4802/17, relativa a inspectors de lloguers de

vacances. DS núm. 74, pàg. 4218.
RGE núm. 5683/17, relativa a problemàtica de l’habitatge.

DS núm. 76, pàg. 4325.
RGE núm. 6193/17, relativa a patronals de restauració i oci

nocturn. DS núm. 78, pàg. 4431.
RGE núm. 6989/17, relativa a l’aparcament de Na Tirapel.

DS núm. 80, pàg. 4541.
RGE núm. 7516/17, relativa a esgotament de recursos. DS

núm. 82, pàg. 4683.
RGE núm. 8489/17, relativa a Pla d’inspecció de treball.

DS núm. 86, pàg. 4798.
RGE núm. 10116/17, relativa a regulació del dret subjectiu

a un habitatge digne. DS núm. 93, pàg. 4968.
RGE núm. 10806/17, relativa a Comissió d’igualtat de

gènere. DS núm. 95, pàg. 5104.
RGE núm. 12484/17, relativa als articles 155 i 116 de la

Constitució. DS núm. 97, pàg. 5212.
RGE núm. 14100/17, relativa a renda social garantida. DS

núm. 100, pàg. 5429.
RGE núm. 14841/17, relativa a escletxa salarial. DS núm.

104, pàg. 5613.
RGE núm. 15306/17, relativa a mesures del Govern per

fomentar la participació ciutadana. DS núm. 105, pàg. 5683.
RGE núm. 16973/17, relativa a adoctrinament turístic. DS

núm. 107, pàg. 5835.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11211/16, dels grups parlamentaris Podem Illes

Balears i MÉS per Mallorca, relativa a reclamar la titularitat del
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domini o d'altres drets reals immatriculats a favor de l'Església
catòlica a les Illes Balears. DS núm. 67, pàg. 3834.

RGE núm. 15235/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la limitació dels deures escolars. DS núm.
71, pàg. 4083.

RGE núm. 757/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
foment de les mesures dirigides a emprenedors i autònoms. DS
núm. 69, pàg. 3985.

RGE núm. 3375/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls d’un acord urgent entres els grups parlamentaris en el
Congrés dels Diputats per a la tramitació i l’aprovació dels
pressuposts generals de l’Estat de 2017. DS núm. 75, pàg.
4296.

RGE núm. 7109/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reprovació del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca
i Turisme. DS núm. 93, pàg. 5011.

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

Projectes de llei
RGE núm. 2490/17, d’indústria de les Illes Balears. DS

núm. 83, pàg. 4752.
RGE núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de 17

de maig, d’estadística de les Illes Balears. DS núm. 88, pàg.
4842.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5961, 5967, 6060, 6067, 6085, 6092.

Proposicions de llei
RGE núm. 14566/16, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, de reforma de la Llei electoral
de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm. 70, pàg.
4029.

Decrets llei
2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de

transports terrestres. DS núm. 82, pàg. 4707.

Mocions
RGE núm. 3926/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en matèria de transport públic. DS núm.
71, pàg. 4071.

RGE núm. 6424/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política del Govern en matèria d’habitatge. DS núm. 79, pàg.
4497.

RGE núm. 6912/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la contractació
pública. DS núm. 80, pàg. 4549.

RGE núm. 7015/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a model de transport públic. DS
núm. 81, pàg. 4635.

RGE núm. 7333/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb les clàusules
socials. DS núm. 93, pàg. 4975.

RGE núm. 10670/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en matèria de neteja de torrents.
DS núm. 95, pàg. 5112.

RGE núm. 12706/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern a l’IBAVI. DS núm. 98,
pàg. 5275.

RGE núm. 13269/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al Pla de lluita contra el Xylella.
DS núm. 102, pàg. 5523.

RGE núm. 15230/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’evolució
del mercat laboral. DS núm. 105, pàg. 5705.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5726/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a eliminació d’òrgans unipersonals de l’IBAVI. DS núm. 103,
pàg. 5585.

RGE núm. 15753/16, dels grups parlamentaris Socialista,
MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a manteniment
de l’actual sistema de descompte de resident. DS núm. 77, pàg.
4390.

RGE núm. 660/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reclamació de la incorporació als pressuposts
generals de l’Estat de 120 milions del conveni de carreteres.
DS núm. 65, pàg. 3735.

RGE núm. 757/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
foment de les mesures dirigides a emprenedors i autònoms. DS
núm. 69, pàg. 3985.

RGE núm. 5695/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a establir l’obligació que les
secretaries generals de les conselleries siguin ocupades per
funcionaris. DS núm. 96, pàg. 5182.

RGE núm. 16760, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a millores en les condicions de salut i seguretat laborals en els
aeroports de les Illes Balears. DS núm. 107, pàg. 5867.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5882, 5896, 5974, 5980, 5990.

Interpel·lacions
RGE núm. 6400/17, relativa a política general del Govern

en relació amb l’anomenat Pla Juncker. DS núm. 98, pàg. 5270.
RGE núm. 10140/17, relativa a política general del Govern

en relació amb els ingressos tributaris i l’endeutament. DS núm.
106, pàg. 5760.

Mocions
RGE núm. 13923/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb
l’anomenat Pla Juncker. DS núm. 102, pàg. 5532.

Preguntes
RGE núm. 1805/17, relativa a gestió de les inundacions que

han patit les Illes Balears. DS núm. 64, pàg. 3666.
RGE núm. 1988/17, relativa a pla de manteniment dels

centres de secundària. DS núm. 66, pàg. 3759.
RGE núm. 2541/17, relativa a convenis que té previst el

Govern en relació amb el protocol d’intencions signat el passat
3 de desembre del 2015. DS núm. 67, pàg. 3811.
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RGE núm. 3061/17, relativa a programació d’IB3. DS núm.
68, pàg. 3869.

RGE núm. 3294/17, relativa a interessos pels retards en el
pagament de factures de l’Ib-salut. DS núm. 69, pàg. 3925.

RGE núm. 3643/17, relativa a obres del port antic de
Ciutadella. DS núm. 70, pàg. 4015.

RGE núm. 4064/17, relativa a consens amb una proposta de
nou REB. DS núm. 71, pàg. 4058.

RGE núm. 4301/17, relativa a nou règim especial per a les
Illes Balears. DS núm. 72, pàg. 4112.

RGE núm. 4528/17, relativa a mesures en relació amb la
convidada d’un condemnat per enaltiment del terrorisme. DS
núm. 73, pàg. 4157.

RGE núm. 4811/17, relativa a criteris de contractació dels
informes i estudis de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca. DS núm. 74, pàg. 4213.

RGE núm. 5457/17, relativa a valoració del Pla antifrau. DS
núm. 75, pàg. 4260.

RGE núm. 5686/17, relativa a liquidació de bestretes amb
els consells insulars. DS núm. 76, pàg. 4321.

RGE núm. 5921/17, relativa a incidència del Pla Juncker a
les Illes Balears. DS núm. 77, pàg. 4365.

RGE núm. 6199/17, relativa a mesures d’inspecció
sancionadores contra activitats que es duen a terme en àrees
protegides. DS núm. 78, pàg. 4424.

RGE núm. 6750/17, relativa a serveis de fisioteràpia a les
escoles de Menorca. DS núm. 79, pàg. 4482.

RGE núm. 7126/17, relativa a Catalunya com a mirall de les
Illes Balears. DS núm. 81, pàg. 4622.

RGE núm. 8492/17, relativa a l’apujada d’imposts. DS
núm. 85, pàg. 4781.

RGE núm. 10353/17, relativa a remuneració dels
treballadors i les treballadores de les Illes Balears. DS núm. 94,
pàg. 5040.

RGE núm. 10354/17, relativa a conclusions judicials de
l’anomenat cas Alpha Pam. DS núm. 94, pàg. 5047.

RGE núm. 12343/17, relativa a política del Govern en
relació amb el món agrari. DS núm. 96, pàg. 5152.

RGE núm. 12489/17, relativa a veracitat de les
intervencions de la consellera de Cultura, Participació i
Esports. DS núm. 97, pàg. 5204.

RGE núm. 12990/17, relativa a liquidació de les bestretes
als consells insulars. DS núm. 98, pàg. 5259.

RGE núm. 14106/17, relativa a nou model finançament
autonòmic. DS núm. 100, pàg. 5421.

RGE núm. 14835/17, relativa a reducció del Fons de
Contingència en el pressupost general de la CAIB per al 2018.
DS núm. 103, pàg. 5564.

RGE núm. 15246/17, relativa a tancament de les urgències
oncològiques de l’Hospital de Son Espases. DS núm. 104, pàg.
5605.

RGE núm. 15312/17, relativa a presentació d’iniciatives per
part del Govern. DS núm. 105, pàg. 5680.

RGE núm. 16541/17, relativa a residència d’estudiants al
Palau Marivent. DS núm. 106, pàg. 5749.

Proposicions no de llei
RGE núm. 895/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millores a l’impost de transmissions patrimonials. DS núm.
79, pàg. 4509.

RGE núm. 11211/16, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears i MÉS per Mallorca, relativa a reclamar la titularitat del

domini o d'altres drets reals immatriculats a favor de l'Església
catòlica a les Illes Balears. DS núm. 67, pàg. 3834.

RGE núm. 12576/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a règim especial de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg.
4654.

RGE núm. 15753/16, dels grups parlamentaris Socialista,
MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a manteniment
de l’actual sistema de descompte de resident. DS núm. 77, pàg.
4390.

RGE núm. 660/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reclamació de la incorporació als pressuposts
generals de l’Estat de 120 milions del conveni de carreteres.
DS núm. 65, pàg. 3735.

RGE núm. 3375/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls d’un acord urgent entres els grups parlamentaris en el
Congrés dels Diputats per a la tramitació i l’aprovació dels
pressuposts generals de l’Estat de 2017. DS núm. 75, pàg.
4296.

RGE núm. 5342/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a rebuig als pressupostos generals de l’Estat per al
2017. DS núm. 75, pàg. 4285.

Compareixences 
RGE núm. 10049/17, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presentació del
límit màxim de despesa no financera per a l’exercici de 2018,
amb debat i votació, DS núm. 93, pàg. 4986.

CAMPS I ORFILA, MARIA JOSÉ (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 10512/16, pel qual es modifica la Compilació de

Dret Civil de les Illes Balears. DS núm. 88, pàg. 4846.
RGE núm. 9443/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 17

de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 106, pàg. 5797.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6044, 6049.

Proposicions de llei
RGE núm. 4974/15, de modificació de la Llei 20/2006, de

15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
per introduir mesures de transparència i participació. Debat i
votació, DS núm. 83, pàg. 4738.

RGE núm. 14566/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, de reforma de la Llei electoral
de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm. 70, pàg.
4029.

RGE núm. 14567/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 66, pàg. 3792.

RGE núm. 3963/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, de règim patrimonial del matrimoni. Presa
en consideració, DS núm. 78, pàg. 4453.

RGE núm. 4447/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, per a la limitació de mandats de la Presidència de
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la comunitat autònoma. Presa en consideració, DS núm. 97,
pàg. 5233.

RGE núm. 4448/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, dels consells
insulars, per a la limitació de mandats de la Presidència dels
consells insulars. Presa en consideració, DS núm. 97, pàg.
5233.

Mocions
RGE núm. 4220/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en relació amb les comissions o
els grups de treball sociosanitaris. DS núm. 72, pàg. 4126.

RGE núm. 6912/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la contractació
pública. DS núm. 80, pàg. 4549.

Proposicions no de llei
RGE núm. 894/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a reducció del sector públic instrumental. DS núm. 81, pàg.
4645.

RGE núm. 2565/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS pr Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, relativa a drets del personal del sector públic i
estabilització de les plantilles. DS núm. 73, pàg. 4193.

RGE núm. 3375/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls d’un acord urgent entres els grups parlamentaris en el
Congrés dels Diputats per a la tramitació i l’aprovació dels
pressuposts generals de l’Estat de 2017. DS núm. 75, pàg.
4296.

RGE núm. 3412/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a independència i garanties del Poder Judicial.
DS núm. 94, pàg. 5062.

RGE núm. 12516/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport als cossos i forces de seguretat de l’Estat com
a garants de l’estat de dret. DS núm. 98, pàg. 5294.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6105.

Proposicions de llei
RGE núm. 4582/17, dels grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, de la memòria democràtica de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 80, pàg. 4589.

Mocions
RGE núm. 17244/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb el model
d’IB3. DS núm. 64, pàg. 3679.

RGE núm. 2287/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació transversal de la Llei d’igualtat. DS núm. 66, pàg.
3783.

RGE núm. 5403/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació dels plans d’igualtat del personal empleat públic
docent i estatutari de l’administració autonòmica. DS núm. 76,
pàg. 4333.

CAPELLÀ I ROIG, MARGALIDA (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Projectes de llei
RGE núm. 10512/16, pel qual es modifica la Compilació de

Dret Civil de les Illes Balears. DS núm. 88, pàg. 4846.
RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat universal de les Illes

Balears. DS núm. 90, pàg. 4882.

Proposicions de llei
RGE núm. 3963/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, de règim patrimonial del matrimoni. Presa
en consideració, DS núm. 78, pàg. 4453.

RGE núm. 4582/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, de la memòria democràtica de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 80, pàg. 4589.

RGE núm. 6445/17, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, de
regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 82, pàg. 4717. Debat i votació, DS núm.
90, pàg, 4896.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

Propostes de resolució, DS núm. 101, pàg. 5436.

Mocions
RGE núm. 2287/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a aplicació transversal de la Llei d’igualtat. DS núm. 66, pàg.
3783.

RGE núm. 5403/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació dels plans d’igualtat del personal empleat públic
docent i estatutari de l’administració autonòmica. DS núm. 76,
pàg. 4333.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11211/16, dels grups parlamentaris Podem Illes

Balears i MÉS per Mallorca, relativa a reclamar la titularitat del
domini o d'altres drets reals immatriculats a favor de l'Església
catòlica a les Illes Balears. DS núm. 67, pàg. 3834.

RGE núm. 2297/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a iniciativa en suport a la democràcia i contra
la judicialització del procés sobiranista de Catalunya. DS núm.
67, pàg. 3844.

RGE núm. 3412/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a independència i garanties del Poder Judicial.
DS núm. 94, pàg. 5062.

D’altres
Comiat com a parlamentària, DS núm. 101, pàg. 5436.

CASANOVA I PEIRO, ENRIQUE (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 2320/17, de Cambres Oficials de Comerç,

Indústria, Serveis i Navegació de les Illes Balears. DS núm. 76,
pàg. 4340.

RGE núm. 2490/17, d’indústria de les Illes Balears. DS
núm. 83, pàg. 4752.
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RGE núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de 17
de maig, d’estadística de les Illes Balears. DS núm. 88, pàg.
4842.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5964, 5967, 6065.

Mocions
RGE núm. 4367/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment dels concerts educatius d’ESO dels centres del
Parc Bit. DS núm. 73, pàg. 4172.

RGE núm. 5183/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gestió administrativa i serveis que presten els auxiliars tècnics
educatius als centres de les Illes Balears. DS núm. 75, pàg.
4274.

RGE núm. 6069/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a política del Govern respecte de les autopistes
d’Eivissa. DS núm. 79, pàg. 4488.

RGE núm. 12318/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar 2017-2018. DS núm. 97, pàg.
5221.

RGE núm. 13923/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb
l’anomenat Pla Juncker. DS núm. 102, pàg. 5532.

RGE núm. 15230/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’evolució
del mercat laboral. DS núm. 105, pàg. 5705.

RGE núm. 16723/17, de Grup Parlamentari Mixt, relativa
a adoctrinament en centres educatius. DS núm. 107, pàg. 5847.

Proposicions no de llei
RGE núm. 15235/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a la limitació dels deures escolars. DS núm.
71, pàg. 4083.

RGE núm. 757/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
foment de les mesures dirigides a emprenedors i autònoms. DS
núm. 69, pàg. 3985.

RGE núm. 3224/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política estatal de beques. DS núm. 93, pàg. 5025.

D’altres
Conclusions de la Comissió no permanent d’investigació

sobre les autopistes d’Eivissa. DS núm. 78, pàg. 4440.

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

Projectes de llei
RGE núm. 2320/17, de Cambres Oficials de Comerç,

Indústria, Serveis i Navegació de les Illes Balears. DS núm. 76,
pàg. 4340.

RGE núm. 2490/17, d’indústria de les Illes Balears. DS
núm. 83, pàg. 4752.

RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat universal de les Illes
Balears. DS núm. 90, pàg. 4882.

RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19
de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS núm. 87,
pàg. 4811.

RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les Illes Balears. DS
núm. 106, pàg. 5772.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5940, 5947, 5962, 5967, 6022, 6063, 6102,
6109.

Decrets llei
3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de

19 de juliol, del turisme de les Illes Balears i de mesures per
afrontar l’emergència en matèria d’habitatge a les Illes Balears.
DS núm. 92, pàg. 4924.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 5769/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears; 6590/17, del Grup Parlamentari Popular;
i 6708/17, del Grup Parlamentari Mixt, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS
núm. 80, pàg. 4559.

RGE núm. 10325/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears; i 10549/17, del Grup Parlamentari
Popular, de devolució, al Projecte de llei RGE núm. 7657/17,
d’urbanisme de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5121.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

Propostes de resolució, DS núm. 101, pàg. 5436.

Mocions
RGE núm. 2398/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a la millora de la futura normativa
d'estades turístiques en habitatges. DS núm. 67, pàg. 3822.

RGE núm. 4367/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment dels concerts educatius d’ESO dels centres del
Parc Bit. DS núm. 73, pàg. 4172.

RGE núm. 5183/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gestió administrativa i serveis que presten els auxiliars tècnics
educatius als centres de les Illes Balears. DS núm. 75, pàg.
4274.

RGE núm. 5866/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a declaració de l’Organització Mundial del
Turisme 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible per al
Desenvolupament. DS núm. 76, pàg. 4378.

RGE núm. 7333/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb les clàusules
socials. DS núm. 93, pàg. 4975.

RGE núm. 11072/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a política de repartiment de l’impost turístic. DS núm. 96, pàg.
5171.

RGE núm. 12318/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar 2017-2018. DS núm. 97, pàg.
5221.

RGE núm. 13923/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb
l’anomenat Pla Juncker. DS núm. 102, pàg. 5532.

RGE núm. 14958/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb la gestió
de l’esport. DS núm. 105, pàg. 5694.

RGE núm. 15230/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’evolució
del mercat laboral. DS núm. 105, pàg. 5705.
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RGE núm. 16723/17, de Grup Parlamentari Mixt, relativa
a adoctrinament en centres educatius. DS núm. 107, pàg. 5847.

Preguntes
RGE núm. 5643/17, relativa a materialització del pacte

educatiu. DS núm. 76, pàg. 4309.
RGE núm. 6744/17, relativa a tramitació d’informació

sol·licitada pels diputats. DS núm. 79, pàg. 4469.
RGE núm. 6980/17, relativa a millores a la convocatòria

d’ajuts a PIME. DS núm. 80, pàg. 4523.
RGE núm. 10798/17, relativa a condicions d’inici del nou

curs escolar. DS núm. 95, pàg. 5089.
RGE núm. 13714/17, relativa a valoració de la resposta de

la indústria menorquina a les convocatòries d’ajuts. DS núm.
100, pàg. 5414.

RGE núm. 16961/17, relativa a gestions per millorar les
compensacions al transport de mercaderies per a les empreses
de les Illes Balears. DS núm. 107, pàg. 5821.

Proposicions no de llei
RGE núm. 894/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a reducció del sector públic instrumental. DS núm. 81, pàg.
4645.

RGE núm. 895/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millores a l’impost de transmissions patrimonials. DS núm.
79, pàg. 4509.

RGE núm. 14974/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista,
Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
regulació de l’exercici de les professions de l’esport. DS núm.
71, pàg. 4093.

RGE núm. 15235/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la limitació dels deures escolars. DS núm.
71, pàg. 4083.

RGE núm. 757/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
foment de les mesures dirigides a emprenedors i autònoms. DS
núm. 69, pàg. 3985.

RGE núm. 1753/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a redistribució de la recaptació de la Llei de l’impost d’estades
turístiques. DS núm. 65, pàg. 3723.

RGE núm. 3224/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política estatal de beques. DS núm. 93, pàg. 5025.

RGE núm. 3412/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a independència i garanties del Poder Judicial.
DS núm. 94, pàg. 5062.

RGE núm. 12516/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport als cossos i forces de seguretat de l’Estat com
a garants de l’estat de dret. DS núm. 98, pàg. 5294.

D’altres
Debat i votació de l’escrit RGE núm. 8535/17, del Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, de sol·licitud
de dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears sobre el
dictamen de la Comissió de Turisme del Projecte de llei RGE
núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS núm. 87,
pàg. 4802.

Al·lusions
En relació amb la Proposició no de llei RGE núm. 2297/17,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a iniciativa

en suport a la democràcia i contra la judicialització del procés
sobiranista de Catalunya. DS núm. 67, pàg. 3844.

COMPANY I BAUZÁ, GABRIEL (Grup Parlamentari
Popular)

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 14947/17, del Grup Parlamentari Popular;

14949/17, del Grup Parlamentari Mixt; i 14970/17, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears; de devolució,
al Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.
DS núm. 104, pàg. 5624.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 99, pàg. 5310.

Preguntes
RGE núm. 1809/17, relativa a actuacions del Govern en

relació amb la plaga del bacteri Xylella fastidiosa. DS núm. 64,
pàg. 3669.

FERNÁNDEZ I HERRANZ, SANDRA (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6016, 6024.

Proposicions de llei
RGE núm. 16986/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, per a la reducció de la pobresa energètica
de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm. 68, pàg.
3899.

Interpel·lacions
RGE núm. 15519/16, relativa a aplicació transversal de la

Llei d’igualtat. DS núm. 64, pàg. 3675.
RGE núm. 1894/17, relativa a política general del Govern

en relació amb les clàusules socials. DS núm. 80, pàg. 4544.
RGE núm. 10141/17, relativa a política general del Govern

en relació amb l’IBAVI. DS núm. 96, pàg. 5167.

Mocions
RGE núm. 2287/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a aplicació transversal de la Llei d’igualtat. DS núm. 66, pàg.
3783.

RGE núm. 6424/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política del Govern en matèria d’habitatge. DS núm. 79, pàg.
4497.

RGE núm. 7333/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb les clàusules
socials. DS núm. 93, pàg. 4975.

RGE núm. 12706/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern a l’IBAVI. DS núm. 98,
pàg. 5275.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-107.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-076.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-079.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-080.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-095.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-107.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-081.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-079.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-079.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-069.pdf#page=73
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-069.pdf#page=73
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-065.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-093.pdf#page=77
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-094.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-098.pdf#page=46
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-087.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-067.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-104.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-099-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-064.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-108-01.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-108-01.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-068.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-064.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-080.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-096.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-066.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-079.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-093.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-098.pdf#page=27


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2017 35

Preguntes
RGE núm. 1804/17, relativa a destinació dels 10 milions

d’euros sobrants de la renda social garantida. DS núm. 64, pàg.
3665.

RGE núm. 1989/17, relativa a plans d'igualtat als diferents
sectors de l'administració. DS núm. 65, pàg. 3711.

RGE núm. 2338/17, relativa a problemes amb les nòmines
del personal de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel. DS
núm. 66, pàg. 3770.

RGE núm. 3057/17, relativa a fons de rescat energètic per
al 2017. DS núm. 68, pàg. 3867.

RGE núm. 4065/17, relativa a protocol per derivar a
l’IBAVI les persones que es troben en procés de desnonament
i una situació d’emergència social. DS núm. 71, pàg. 4053.

RGE núm. 4530/17, relativa a pisos cedits per la SAREB.
DS núm. 73, pàg. 4152.

RGE núm. 5453/17, relativa a eliminació del servei de
promoció de l’autonomia personal. DS núm. 75, pàg. 4254.

RGE núm. 5689/17, relativa a subvencions adreçades a
entitats socials per pal·liar la pobresa energètica. DS núm. 76,
pàg. 4319.

RGE núm. 6754/17, relativa a projecte de llei de
voluntariat. DS núm. 79, pàg. 4477.

RGE núm. 7525/17, relativa a servei de SEPAP el mes de
setembre. DS núm. 82, pàg. 4676.

RGE núm. 8491/17, relativa a eliminació del Servei
SEPAP. DS núm. 85, pàg. 4782.

RGE núm. 10355/17, relativa a ajudes per pal·liar la
pobresa energètica. DS núm. 94, pàg. 5042.

RGE núm. 14833/17, relativa a evolució de la renda social
garantida. DS núm. 103, pàg. 5556.

RGE núm. 15138/17, relativa a situació dels preus de
lloguer de llarga durada. DS núm. 104, pàg. 5600.

RGE núm. 16967/17, relativa a itinerari vital unificat per a
persones amb discapacitat. DS núm. 107, pàg. 5827.

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

Projectes de llei
RGE núm. 9443/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 17

de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 106, pàg. 5797.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6007, 6014, 6047, 6107, 6110.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6266/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment de l’obligació de transparència de resoldre
reclamacions ciutadanes en matèria d’informació pública. DS
núm. 105, pàg. 5716.

RGE núm. 11997/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elaboració d’un pla balear de dotació i millora de les
xarxes de clavegueram. DS núm. 107, pàg. 5857.

Jurament o promesa com a diputat
DS núm. 102, pàg. 5499.

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears)

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5929, 5935, 5944, 5976, 5981, 5991, 6006,
6035, 6038, 6048.

Proposicions de llei
RGE núm. 3206/16, dels grups parlamentaris Podem Illes

Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista, per
modificar la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals
que viuen en l’entorn humà, en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Proposta de retirada, DS núm. 91, pàg. 4918.

RGE núm. 16986/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, per a la reducció de la pobresa energètica
de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm. 68, pàg.
3899.

RGE núm. 6445/17, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, de
regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears. Debat
i votació, DS núm. 90, pàg, 4896.

Decrets llei
2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de

transports terrestres. DS núm. 82, pàg. 4707.

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 14947/17, del Grup Parlamentari Popular;

14949/17, del Grup Parlamentari Mixt; i 14970/17, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears; de devolució,
al Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.
DS núm. 104, pàg. 5624.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 99, pàg. 5310.
Propostes de resolució, DS núm. 101, pàg. 5436.

Interpel·lacions
RGE núm. 2562/17, relativa a model de transport públic.

DS núm. 79, pàg. 4483.
RGE núm. 10783/17, relativa a polítiques del Govern en

matèria de sanitat vegetal i lluita contra el Xylella fastidiosa.
DS núm. 97, pàg. 5215.

Mocions
RGE núm. 17244/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb el model
d’IB3. DS núm. 64, pàg. 3679.

RGE núm. 3345/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de transparència. DS
núm. 70, pàg. 4028.

RGE núm. 3926/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern en matèria de transport públic. DS núm.
71, pàg. 4071.

RGE núm. 7015/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a model de transport públic. DS
núm. 81, pàg. 4635.
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RGE núm. 10670/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en matèria de neteja de torrents.
DS núm. 95, pàg. 5112.

RGE núm. 13269/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al Pla de lluita contra el Xylella.
DS núm. 102, pàg. 5523.

Preguntes
RGE núm. 1791/17, relativa a repartiment de l’impost

turístic. DS núm. 64, pàg. 3670.
RGE núm. 1978/17, relativa a presidència del Parlament.

DS núm. 65, pàg. 3715.
RGE núm. 2330/17, relativa a diàleg amb el col·lectiu de

taxis. DS núm. 66, pàg. 3774.
RGE núm. 2534/17, relativa a representant a la Comissió

Europea. DS núm. 68, pàg. 3875.
RGE núm. 3040/17, relativa a ajudes als afectats pel

temporal. DS núm. 68, pàg. 3878.
RGE núm. 3304/17, relativa a augment dels vols de

l’aeroport de Palma. DS núm. 69, pàg. 3926.
RGE núm. 3637/17, relativa a contractacions per als

informatius d’IB3. DS núm. 70, pàg. 4018.
RGE núm. 4059/17, relativa a avantprojecte de llei

d’urbanisme. DS núm. 71, pàg. 4060.
RGE núm. 4292/17, relativa a l’Observatori de Costitx. DS

núm. 72, pàg. 4116.
RGE núm. 4640/17, relativa a responsabilitat pels

contractes adjudicats a Jaume Garau. DS núm. 73, pàg. 4163.
RGE núm. 4798/17, relativa a ocupacions il·legals. DS

núm. 74, pàg. 4215.
RGE núm. 5409/17, relativa a regulació dels cotxes de

lloguer. DS núm. 75, pàg. 4265.
RGE núm. 5694/17, relativa a Institut de Salut Laboral. DS

núm. 76, pàg. 4324.
RGE núm. 5925/17, relativa a venda ambulant il·legal. DS

núm. 77, pàg. 4369.
RGE núm. 6202/17, relativa a ajudes pel temporal. DS núm.

78, pàg. 4430.
RGE núm. 6746/17, relativa a Consell Econòmic i Social.

DS núm. 80, pàg. 4537.
RGE núm. 7069/17, relativa a control del transport de

passatgers als aeroports. DS núm. 80, pàg. 4540.
RGE núm. 7119/17, relativa a descompte del transport de

mercaderies. DS núm. 81, pàg. 4627.
RGE núm. 7521/17, relativa a universitat gratuïta. DS núm.

82, pàg. 4681.
RGE núm. 8415/17, relativa a turisme incívic. DS núm. 85,

pàg. 4788.
RGE núm. 8795/17, relativa a negociacions del REB. DS

núm. 89, pàg. 4875.
RGE núm. 10090/17, relativa a accions contra el turisme a

les Illes. DS núm. 93, pàg. 4965.
RGE núm. 10351/17, relativa a actuacions contra el Xylella.

DS núm. 94, pàg. 5054.
RGE núm. 10809/17, relativa a incompliment del codi de

bones pràctiques dels cotxes de lloguer. DS núm. 95, pàg.
5103.

RGE núm. 11851/17, relativa a eliminació de l’impost de
successions. DS núm. 96, pàg. 5163.

RGE núm. 12439/17, relativa a negociacions amb l’Estat de
qüestions com el REIB. DS núm. 97, pàg. 5211.

RGE núm. 12984/17, relativa a compliment de l’Estatut
d’Autonomia. DS núm. 98, pàg. 5267.

RGE núm. 14019/17, relativa a recuperació del Decret de
garantia de demora. DS núm. 100, pàg. 5428.

RGE núm. 14177/17, relativa a prestigi de la UIB. DS núm.
102, pàg. 5513.

RGE núm. 14846/17, relativa a descompte en els vols a la
península. DS núm. 104, pàg. 5612.

RGE núm. 15205/17, relativa a tancament d'urgències
d'oncologia de Son Espases. DS núm. 104, pàg. 5616.

RGE núm. 15319/17, relativa a clúster de moda i
alimentació. DS núm. 105, pàg. 5684.

RGE núm. 16538/17, relativa a Pla director sectorial de
mobilitat. DS núm. 106, pàg. 5755.

RGE núm. 16962/17, relativa a defensa del petit i mitjà
comerç. DS núm. 107, pàg. 5837.

Proposicions no de llei
RGE núm. 12576/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a règim especial de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg.
4654.

RGE núm. 660/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reclamació de la incorporació als pressuposts
generals de l’Estat de 120 milions del conveni de carreteres.
DS núm. 65, pàg. 3735.

RGE núm. 757/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
foment de les mesures dirigides a emprenedors i autònoms. DS
núm. 69, pàg. 3985.

RGE núm. 3569/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a necessitats de consens en les inversions anunciades
per AENA a l’aeroport de Palma, així com que les prevegi a la
resta d’aeroports de les Illes Balears. DS núm. 73, pàg. 4182.

RGE núm. 5342/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a rebuig als pressupostos generals de l’Estat per al
2017. DS núm. 75, pàg. 4285.

RGE núm. 5695/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a establir l’obligació que les
secretaries generals de les conselleries siguin ocupades per
funcionaris. DS núm. 96, pàg. 5182.

RGE núm. 12516/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport als cossos i forces de seguretat de l’Estat com
a garants de l’estat de dret. DS núm. 98, pàg. 5294.

RGE núm. 15304/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a Pla de transició energètica de les Illes
Balears. DS núm. 105, pàg. 5725.

RGE núm. 16760, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a millores en les condicions de salut i seguretat laborals en els
aeroports de les Illes Balears. DS núm. 107, pàg. 5867.

Compareixences
RGE núm. 1705/17, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d'informar sobre el contingut de la IV
Conferència de Presidents. DS núm. 69, pàg. 3937-3966.

RGE núm. 10049/17, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, en relació amb la presentació del
límit màxim de despesa no financera per a l’exercici de 2018,
amb debat i votació, DS núm. 93, pàg. 4986.
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FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari MÉS
per Menorca)

Projectes de llei
RGE núm. 873/17, de declaració del Parc Natural

Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos. DS núm. 82,
pàg. 4691.

RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret llei 3/2013,
de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de
les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres
privats d’atenció especialitzada. DS núm. 102, pàg. 5541.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5912, 5984, 6009, 6041, 6087.

Proposicions de llei
RGE núm. 16986/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, per a la reducció de la pobresa energètica
de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm. 68, pàg.
3899.

RGE núm. 2906/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Popular, Socialista, Podem Illes Balears, El Pi
Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt, sobre
la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció
espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca
i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals. Presa
en consideració, DS núm. 72, pàg. 4134.

RGE núm. 4582/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, de la memòria democràtica de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 80, pàg. 4589.

RGE núm. 6445/17, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, de
regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 82, pàg. 4717.

Decrets llei
2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de

transports terrestres. DS núm. 82, pàg. 4707.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 4122/17, de devolució, del Grup Parlamentari

Popular, al Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del
Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
DS núm. 74, pàg. 4226.

Mocions
RGE núm. 2287/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a aplicació transversal de la Llei d’igualtat. DS núm. 66, pàg.
3783.

RGE núm. 3225/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a línies polítiques generals del Govern en
matèria d'energia. DS núm. 69, pàg. 3966.

RGE núm. 3926/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern en matèria de transport públic. DS núm.
71, pàg. 4071.

RGE núm. 4220/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb les comissions o
els grups de treball sociosanitaris. DS núm. 72, pàg. 4126.

RGE núm. 5403/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació dels plans d’igualtat del personal empleat públic

docent i estatutari de l’administració autonòmica. DS núm. 76,
pàg. 4333.

RGE núm. 6424/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política del Govern en matèria d’habitatge. DS núm. 79, pàg.
4497.

RGE núm. 7015/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a model de transport públic. DS
núm. 81, pàg. 4635.

RGE núm. 10670/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en matèria de neteja de torrents.
DS núm. 95, pàg. 5112.

RGE núm. 12706/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern a l’IBAVI. DS núm. 98,
pàg. 5275.

RGE núm. 13269/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al Pla de lluita contra el Xylella.
DS núm. 102, pàg. 5523.

RGE núm. 15363/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’ens
públic Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears. DS
núm. 106, pàg. 5766.

Preguntes
RGE núm. 5914/17, relativa a implicació del Govern en la

seguretat de les festes de Sant Joan. DS núm. 77, pàg. 4351.
RGE núm. 12426/17, relativa a reducció de connexions

aèries a Menorca. DS núm. 97, pàg. 5195.
RGE núm. 14178/17, relativa a beneficiaris de deduccions

fiscals pel foment d’energies renovables. DS núm. 102, pàg.
5502.

RGE núm. 15133/17, relativa a accions arran  de l'expulsió
de passatgers d'un avió. DS núm. 104, pàg. 5597.

RGE núm. 15321/17, relativa a accions per atendre els
afectats per l’IRPH. DS núm. 105, pàg. 5673.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5556/15, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a transferència a la comunitat
autònoma dels ports de Maó, La Savina, Eivissa i Alcúdia, i de
les instal·lacions nàutiques del Port de Palma. DS núm. 69,
pàg. 3976.

RGE núm. 5726/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a eliminació d’òrgans unipersonals de l’IBAVI. DS núm. 103,
pàg. 5585.

RGE núm. 6607/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en relació amb la malaltia celíaca i altres
intoleràncies alimentàries. DS núm. 77, pàg. 4398.

RGE núm. 11211/16, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears i MÉS per Mallorca, relativa a reclamar la titularitat del
domini o d'altres drets reals immatriculats a favor de l'Església
catòlica a les Illes Balears. DS núm. 67, pàg. 3834.

RGE núm. 11770/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, contra la reprivatització del litoral de les Illes
Balears. DS núm. 94, pàg. 5075.

RGE núm. 660/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reclamació de la incorporació als pressuposts
generals de l’Estat de 120 milions del conveni de carreteres.
DS núm. 65, pàg. 3735.

RGE núm. 5342/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a rebuig als pressupostos generals de l’Estat per al
2017. DS núm. 75, pàg. 4285.
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RGE núm. 5695/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a establir l’obligació que les
secretaries generals de les conselleries siguin ocupades per
funcionaris. DS núm. 96, pàg. 5182.

RGE núm. 10348/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a atenció sanitària universal. DS núm. 98, pàg. 5285.

RGE núm. 15304/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a Pla de transició energètica de les Illes
Balears. DS núm. 105, pàg. 5725.

RGE núm. 16760, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a millores en les condicions de salut i seguretat laborals en els
aeroports de les Illes Balears. DS núm. 107, pàg. 5867.

GARAU I SALAS, JAUME (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6023.

Mocions
RGE núm. 7333/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en relació amb les clàusules
socials. DS núm. 93, pàg. 4975.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11211/16, dels grups parlamentaris Podem Illes

Balears i MÉS per Mallorca, relativa a reclamar la titularitat del
domini o d'altres drets reals immatriculats a favor de l'Església
catòlica a les Illes Balears. DS núm. 67, pàg. 3834.

GIJÓN I CARRASCO, ÁLVARO (Grup Parlamentari
Popular)

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 5769/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears; 6590/17, del Grup Parlamentari Popular;
i 6708/17, del Grup Parlamentari Mixt, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS
núm. 80, pàg. 4559.

Interpel·lacions
RGE núm. 624/17, relativa a política del Govern en matèria

de transport públic. DS núm. 69, pàg. 3930.

Mocions
RGE núm. 2398/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a la millora de la futura normativa
d'estades turístiques en habitatges. DS núm. 67, pàg. 3822.

RGE núm. 5866/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a declaració de l’Organització Mundial del
Turisme 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible per al
Desenvolupament. DS núm. 76, pàg. 4378.

RGE núm. 7015/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a model de transport públic. DS
núm. 81, pàg. 4635.

Preguntes
RGE núm. 6197/17, relativa a informes sobre la incidència

del lloguer de vacances a les Illes Balears. DS núm. 78, pàg.
4416.

RGE núm. 6981/17, relativa a ajornament fins al 2018 del
Pla per al lloguer turístic. DS núm. 80, pàg. 4521.

GÓMEZ I PÉREZ, ANTONIO (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5903, 5908, 5914.

Preguntes
RGE núm. 1806/17, relativa a supressió o modificació de

línies de transport d’autobús a Mallorca. DS núm. 64, pàg.
3667.

RGE núm. 2538/17, relativa a participació del Govern en
els acords per elegir el president del Parlament. DS núm. 67,
pàg. 3810.

RGE núm. 3296/17, relativa a estat de dret i separació de
poders. DS núm. 69, pàg. 3919.

RGE núm. 3647/17, relativa a interès general del rescat del
túnel de Sóller. DS núm. 70, pàg. 4010.

RGE núm. 4643/17, relativa a l’adjudicació de contractes
al director de la campanya electoral de MÉS. DS núm. 73, pàg.
4151.

RGE núm. 5455/17, relativa a enganys als ciutadans de les
Illes Balears. DS núm. 75, pàg. 4255.

RGE núm. 5919/17, relativa a rigor en la informació que es
trasllada als ciutadans. DS núm. 77, pàg. 4360.

RGE núm. 6198/17, relativa a òrgan encarregat de resoldre
les resolucions en matèria d’accés dels ciutadans a la
informació pública. DS núm. 78, pàg. 4422.

RGE núm. 7127/17, relativa a deficiències en els contractes
formalitzats amb el Sr. Jaume Garau. DS núm. 81, pàg. 4617.

RGE núm. 10107/17, relativa a rescat del túnel de Sóller.
DS núm. 93, pàg. 4954.

RGE núm. 10815/17, relativa a creació de l’Oficina
Anticorrupció. DS núm. 95, pàg. 5097.

RGE núm. 12772/17, relativa a interposició de la querella
per part de la Fiscalia Anticorrupció en relació amb la
contractació per part del Govern de les Illes Balears de diverses
empreses del Sr. Jaume Garau. DS núm. 97, pàg. 5203.

RGE núm. 12993/17, relativa a sol·licitud de mediació de
la Unió Europea per part del vicepresident del Govern. DS
núm. 98, pàg. 5258.

RGE núm. 14184/17, relativa a posicionament dels socis de
govern en relació amb Catalunya. DS núm. 102, pàg. 5506.

RGE núm. 15316/17, relativa a decret que regula l’ús del
català a la sanitat pública. DS núm. 105, pàg. 5676.

Proposicions no de llei
RGE núm. 12742/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a responsabilitat en la contractació amb les empreses
del Sr. Jaume Garau i Taberner. DS núm. 103, pàg. 5574.
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HUERTAS I CALATAYUD, MARIA CONSUELO (Grup
Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les Illes Balears. DS

núm. 106, pàg. 5772.
RGE núm. 9443/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 17

de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 106, pàg. 5797.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5890, 5899.

Proposicions de llei
RGE núm. 6445/17, dels grups parlamentaris Podem Illes

Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, de
regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears. Debat
i votació, DS núm. 90, pàg, 4896.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 99, pàg. 5310.
Propostes de resolució, DS núm. 101, pàg. 5436.

Preguntes
RGE núm. 2548/17, relativa a autobús de l'aeroport. DS

núm. 68, pàg. 3871.
RGE núm. 3065/17, relativa a lloguer social. DS núm. 68,

pàg. 3860.
RGE núm. 4298/17, relativa a inundacions al Pla de Sant

Jordi. DS núm. 72, pàg. 4115.
RGE núm. 4534/17, relativa a funció de la PEU. DS núm.

73, pàg. 4149.
RGE núm. 5642/17, relativa a devolució de la targeta

sanitària. DS núm. 76, pàg. 4313.
RGE núm. 6188/17, relativa a mesures contra l’adjudicació

de contractes. DS núm. 78, pàg. 4426.
RGE núm. 7117/17, relativa a Comissió del Pla de Sant

Jordi. DS núm. 81, pàg. 4628.
RGE núm. 8447/17, relativa a edifici Joan Crespí. DS núm.

85, pàg. 4786.
RGE núm. 11834/17, relativa a sanitat pública. DS núm. 96,

pàg. 5164.
RGE núm. 14159/17, relativa a baixes audiències de la

televisió pública balear. DS núm. 102, pàg. 5501.
RGE núm. 14848/17, relativa a detecció d’aliments

caducats a la sanitat pública d’Eivissa. DS núm. 103, pàg.
5557.

RGE núm. 16986/17, relativa a llistes d’espera a sanitat. DS
núm. 107, pàg. 5823.

D'altres
Assignació d'escons, DS núm. 64, pàg. 3655.

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

Projectes de llei
RGE núm. 2490/17, d’indústria de les Illes Balears. DS

núm. 83, pàg. 4752.

RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les Illes Balears. DS
núm. 106, pàg. 5772.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6059, 6067.

Proposicions de llei
RGE núm. 4447/17, del Grup Parlamentari Mixt, de

modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, per a la limitació de mandats de la Presidència de
la comunitat autònoma. Presa en consideració, DS núm. 97,
pàg. 5233.

RGE núm. 4448/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, dels consells
insulars, per a la limitació de mandats de la Presidència dels
consells insulars. Presa en consideració, DS núm. 97, pàg.
5233.

Decrets llei
1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006,

de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la CAIB, i de mesures en matèria de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears. DS núm. 64, pàg. 3691.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 10325/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears; i 10549/17, del Grup Parlamentari
Popular, de devolució, al Projecte de llei RGE núm. 7657/17,
d’urbanisme de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5121.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 99, pàg. 5310.
Propostes de resolució, DS núm. 101, pàg. 5436.

Mocions
RGE núm. 2945/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

normativa de policies locals. DS núm. 68, pàg. 3888.
RGE núm. 13923/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb
l’anomenat Pla Juncker. DS núm. 102, pàg. 5532.

RGE núm. 15230/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’evolució
del mercat laboral. DS núm. 105, pàg. 5705.

Preguntes
RGE núm. 1995/17, relativa a vaga dels treballadors del

Servei Ferroviari de Mallorca. DS núm. 65, pàg. 3714.
RGE núm. 2553/17, relativa a suport al CETA. DS núm. 68,

pàg. 3872.
RGE núm. 3639/17, relativa a ITB de Berlín. DS núm. 70,

pàg. 4017.
RGE núm. 4295/17, relativa a PAC de S’Escorxador. DS

núm. 72, pàg. 4106.
RGE núm. 4514/17, relativa a Consorci de Transports de

Mallorca i Serveis Ferroviaris de Mallorca. DS núm. 73, pàg.
4161.

RGE núm. 5443/17, relativa a spin-off de la Universitat de
les Illes Balears. DS núm. 75, pàg. 4262.

RGE núm. 5928/17, relativa a inspectors de turisme. DS
núm. 77, pàg. 4367.
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RGE núm. 7077/17, relativa a contractació temporal
fraudulenta. DS núm. 80, pàg. 4533.

RGE núm. 7136/17, relativa a falta de finançament. DS
núm. 81, pàg. 4624.

RGE núm. 8488/17, relativa a contractació temporal
fraudulenta. DS núm. 86, pàg. 4796.

RGE núm. 10362/17, relativa a desprivatització de la
sanitat. DS núm. 94, pàg. 5053.

RGE núm. 11855/17, relativa a pujada de salaris. DS núm.
96, pàg. 5160.

RGE núm. 12999/17, relativa a turisme de salut. DS núm.
98, pàg. 5266.

RGE núm. 14181/17, relativa a línia d'alta tensió de Son
Puig. DS núm. 102, pàg. 5512.

RGE núm. 15147/17, relativa a reducció d'emissions de
CO2. DS núm. 104, pàg. 5611.

RGE núm. 16534/17, relativa a conveni amb la patronal
farmacèutica. DS núm. 106, pàg. 5756.

Proposicions no de llei
RGE núm. 894/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a reducció del sector públic instrumental. DS núm. 81, pàg.
4645.

RGE núm. 15753/16, dels grups parlamentaris Socialista,
MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a manteniment
de l’actual sistema de descompte de resident. DS núm. 77, pàg.
4390.

RGE núm. 2565/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, relativa a drets del personal del sector públic i
estabilització de les plantilles. DS núm. 73, pàg. 4193.

Compareixences
RGE núm. 1705/17, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d'informar sobre el contingut de la IV
Conferència de Presidents. DS núm. 69, pàg. 3937-3966.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 10512/16, pel qual es modifica la Compilació de

Dret Civil de les Illes Balears. DS núm. 88, pàg. 4846.
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5928, 5934, 5944.

Proposicions de llei
RGE núm. 3206/16, dels grups parlamentaris Podem Illes

Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista, per
modificar la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals
que viuen en l’entorn humà, en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Proposta de retirada, DS núm. 91, pàg. 4918.

RGE núm. 14566/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, de reforma de la Llei electoral
de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm. 70, pàg.
4029.

RGE núm. 2906/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Popular, Socialista, Podem Illes Balears, El Pi
Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt, sobre

la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció
espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca
i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals. Presa
en consideració, DS núm. 72, pàg. 4134.

RGE núm. 6445/17, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, de
regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 82, pàg. 4717. Debat i votació, DS núm.
90, pàg, 4896.

Decrets llei
3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de

19 de juliol, del turisme de les Illes Balears i de mesures per
afrontar l’emergència en matèria d’habitatge a les Illes Balears.
DS núm. 92, pàg. 4924.

Interpel·lacions
RGE núm. 10409/17, relativa a política general del Govern

en relació amb el model turístic. DS núm. 107, pàg. 5841.

Mocions
RGE núm. 6069/17, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a política del Govern respecte de les autopistes
d’Eivissa. DS núm. 79, pàg. 4488.

RGE núm. 11072/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a política de repartiment de l’impost turístic. DS núm. 96, pàg.
5171.

Preguntes
RGE núm. 2540/17, relativa a dictamen del Consell

Consultiu en relació amb el tractament de residus a Eivissa. DS
núm. 67, pàg. 3805.

RGE núm. 3060/17, relativa a procés d’aplicació agrícola
dels fangs provinents de l’EDAR de Santa Eulària del Riu. DS
núm. 68, pàg. 3859.

RGE núm. 4303/17, relativa a actuacions en relació amb
l’augment del frau detectat del turisme britànic a les Illes
Balears. DS núm. 72, pàg. 4104.

RGE núm. 4642/17, relativa a actuació del conseller Vicenç
Vidal un cop assumides les funcions de transparència, cultura
i esports. DS núm. 73, pàg. 4147.

RGE núm. 4812/17, relativa a criteris de contractacions als
informes i estudis per part de la Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme. DS núm. 74, pàg. 4209.

RGE núm. 7523/17, relativa a recepció dels canals de TDT
a l’illa d’Eivissa. DS núm. 82, pàg. 4672.

RGE núm. 8839/17, relativa al senyal de TDT a zones
fosques de la zona nord d’Eivissa. DS núm. 89, pàg. 4871.

RGE núm. 14189/17, relativa a modificació de la llei que
regula l’impost del turisme sostenible. DS núm. 102, pàg. 5500.

RGE núm. 14837/17, relativa a la fira World Travel
Market. DS núm. 103, pàg. 5554.

RGE núm. 16543/17, relativa a mesures del Pla contra la
prostitució. DS núm. 106, pàg. 5742.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2297/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a iniciativa en suport a la democràcia i contra
la judicialització del procés sobiranista de Catalunya. DS núm.
67, pàg. 3844.
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Compareixences
RGE núm. 16912/16, del conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, per tal de retre comptes del compliment de
la Proposició no de llei RGE núm 5841, relativa a l’inici de les
gestions per declarar Tagomago i els illots de Llevant com a
reserva natural i marina. DS núm. 65, pàg. 3745.

D’altres
Conclusions de la Comissió no permanent d’investigació

sobre les autopistes d’Eivissa. DS núm. 78, pàg. 4440.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 9443/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 17

de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 106, pàg. 5797.

Proposicions de llei
RGE núm. 14567/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 66, pàg. 3792.

RGE núm. 4447/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, per a la limitació de mandats de la Presidència de
la comunitat autònoma. Presa en consideració, DS núm. 97,
pàg. 5233.

RGE núm. 4448/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, dels consells
insulars, per a la limitació de mandats de la Presidència dels
consells insulars. Presa en consideració, DS núm. 97, pàg.
5233.

RGE núm. 4582/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, de la memòria democràtica de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 80, pàg. 4589.

Interpel·lacions
RGE núm. 16107/16, relativa a política general del Govern

en matèria de transparència. DS núm. 68, pàg. 3883.
RGE núm. 4662/17, relativa a política del Govern en

relació amb la contractació pública. DS núm. 78, pàg. 4434.

Mocions
RGE núm. 6912/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en relació amb la contractació
pública. DS núm. 80, pàg. 4549.

Preguntes
RGE núm. 1801/17, relativa a solució del problema de la

calefacció de determinats centres educatius de les Illes Balears.
DS núm. 64, pàg. 3663.

RGE núm. 1985/17, relativa a disminució d'alumnes a les
escoles d'idiomes. DS núm. 66, pàg. 3758.

RGE núm. 2334/17, relativa a retallades a les ajudes a
escoletes infantils públiques. DS núm. 66, pàg. 3769.

RGE núm. 3056/17, relativa a presentació de la radioteràpia
a Menorca. DS núm. 68, pàg. 3866.

RGE núm. 3059/17, relativa a increment de la conflictivitat
escolar. DS núm. 68, pàg. 3870.

RGE núm. 3646/17, relativa a la fira ITB de Berlín. DS
núm. 70, pàg. 4016.

RGE núm. 4067/17, relativa a política de bon govern i
transparència. DS núm. 71, pàg. 4059.

RGE núm. 4302/17, relativa a oficina contra la corrupció.
DS núm. 72, pàg. 4114.

RGE núm. 4529/17, relativa a acusacions en relació amb la
gerent de l’IBAVI. DS núm. 73, pàg. 4159.

RGE núm. 4813/17, relativa a estudis sobre el públic que
assisteix als concerts de l’Orquestra Simfònica de les Illes
Balears. DS núm. 74, pàg. 4215.

RGE núm. 5456/17, relativa a motius per contractar
l’empresa del Sr. Jaume Garau. DS núm. 75, pàg. 4259.

RGE núm. 5691/17, relativa a sinistralitat laboral a les Illes
Balears. DS núm. 76, pàg. 4323.

RGE núm. 6753/17, relativa a compliment de les
obligacions tributàries. DS núm. 79, pàg. 4479.

RGE núm. 6985/17, relativa a situació d’alarma ecològica.
DS núm. 80, pàg. 4531.

RGE núm. 7890/17, relativa a transparència en la remissió
de documentació per part del Govern. DS núm. 85, pàg. 4779.

RGE núm. 10109/17, relativa a augment del personal
eventual del Govern. DS núm. 93, pàg. 4957.

RGE núm. 12488/17, relativa a fisioterapeuta a Menorca.
DS núm. 97, pàg. 5198.

RGE núm. 12991/17, relativa a problemes al transport
adaptat d’alumnes de Menorca. DS núm. 98, pàg. 5254.

RGE núm. 14104/17, relativa a servei de neteja dels centres
educatius de les Illes Balears. DS núm. 100, pàg. 5420.

RGE núm. 14187/17, relativa a millora de la connectivitat
aèria de Menorca durant aquest hivern. DS núm. 102, pàg.
5508.

RGE núm. 15142/17, relativa a aplicació del Pla
d'excel·lència educativa. DS núm. 104, pàg. 5604.

RGE núm. 15313/17, relativa a finançament de les places
residencials i de centre de dia de dependència traspassades al
Consell de Menorca. DS núm. 105, pàg. 5678.

RGE núm. 16734/17, relativa a compliment de la funció de
servei públic del tren. DS núm. 106, pàg. 5748.

RGE núm. 16966/17, relativa a sistema de repartiment de
les ajudes per a estudis universitaris fora de les Illes Balears.
DS núm. 107, pàg. 5831.

Proposicions no de llei
RGE núm. 894/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a reducció del sector públic instrumental. DS núm. 81, pàg.
4645.

RGE núm. 5726/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a eliminació d’òrgans unipersonals de l’IBAVI. DS núm. 103,
pàg. 5585.

RGE núm. 11997/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elaboració d’un pla balear de dotació i millora de les
xarxes de clavegueram. DS núm. 107, pàg. 5857.

RGE núm. 2565/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, relativa a drets del personal del sector públic i
estabilització de les plantilles. DS núm. 73, pàg. 4193.

RGE núm. 3412/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a independència i garanties del Poder Judicial.
DS núm. 94, pàg. 5062.
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RGE núm. 5695/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a establir l’obligació que les
secretaries generals de les conselleries siguin ocupades per
funcionaris. DS núm. 96, pàg. 5182.

RGE núm. 7109/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reprovació del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca
i Turisme. DS núm. 93, pàg. 5011.

RGE núm. 12516/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport als cossos i forces de seguretat de l’Estat com
a garants de l’estat de dret. DS núm. 98, pàg. 5294.

LIMONES I COSTA, SILVIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6010, 6014.

Proposicions de llei
RGE núm. 2906/17, dels grups parlamentaris MÉS per

Mallorca, Popular, Socialista, Podem Illes Balears, El Pi
Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt, sobre
la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció
espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca
i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals. Presa
en consideració, DS núm. 72, pàg. 4134.

Mocions
RGE núm. 3225/17, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a línies polítiques generals del Govern en
matèria d'energia. DS núm. 69, pàg. 3966.

RGE núm. 10670/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en matèria de neteja de torrents.
DS núm. 95, pàg. 5112.

RGE núm. 13269/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al Pla de lluita contra el Xylella.
DS núm. 102, pàg. 5523.

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

Projectes de llei
RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat universal de les Illes

Balears. DS núm. 90, pàg. 4882.
RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret llei 3/2013,

de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de
les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres
privats d’atenció especialitzada. DS núm. 102, pàg. 5541.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6020, 6045.

Proposicions de llei
RGE núm. 3963/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, de règim patrimonial del matrimoni. Presa
en consideració, DS núm. 78, pàg. 4453.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

Propostes de resolució, DS núm. 101, pàg. 5436.

Mocions
RGE núm. 2287/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a aplicació transversal de la Llei d’igualtat. DS núm. 66, pàg.
3783.

RGE núm. 4220/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb les comissions o
els grups de treball sociosanitaris. DS núm. 72, pàg. 4126.

RGE núm. 5403/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació dels plans d’igualtat del personal empleat públic
docent i estatutari de l’administració autonòmica. DS núm. 76,
pàg. 4333.

RGE núm. 7333/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb les clàusules
socials. DS núm. 93, pàg. 4975.

RGE núm. 15363/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’ens
públic Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears. DS
núm. 106, pàg. 5766.

Preguntes
RGE núm. 1982/17, relativa a sistemes de comunicacions

d'incidències de Son Espases. DS núm. 65, pàg. 3707.
RGE núm. 2342/17, relativa a reduir el deute d’Ib-salut. DS

núm. 66, pàg. 3765.
RGE núm. 2551/17, relativa a rampa de Can Misses. DS

núm. 67, pàg. 3814.
RGE núm. 3288/17, relativa a alternativa habitacional per

a dones víctimes de la violència. DS núm. 69, pàg. 3924.
RGE núm. 3642/17, relativa a l’Hospital Psiquiàtric de

Palma. DS núm. 70, pàg. 4014.
RGE núm. 4056/17, relativa a Centre BIT d’Eivissa. DS

núm. 71, pàg. 4057.
RGE núm. 4512/17, relativa a servei d’hemodiàlisi. DS

núm. 73, pàg. 4155.
RGE núm. 5441/17, relativa a refugiats. DS núm. 75, pàg.

4256.
RGE núm. 5923/17, relativa a treballadors del 061. DS

núm. 77, pàg. 4362.
RGE núm. 6925/17, relativa a denúncia de l’Associació

d’Amics del Poble Sahrauí. DS núm. 79, pàg. 4478.
RGE núm. 7135/17, relativa al SUAP d’Eivissa. DS núm.

81, pàg. 4620.
RGE núm. 10361/17, relativa a llistes d’espera. DS núm.

94, pàg. 5045.
RGE núm. 11854/17, relativa al funcionament de la borsa

única. DS núm. 96, pàg. 5149.
RGE núm. 12998/17, relativa a servei de rehabilitació

comunitària. DS núm. 98, pàg. 5257.
RGE núm. 14180/17, relativa a avortaments. DS núm. 102,

pàg. 5505.
RGE núm. 15245/17, relativa a pacients d'oncologia. DS

núm. 104, pàg. 5602.
RGE núm. 16533/17, relativa a centres de salut. DS núm.

107, pàg. 5819.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5695/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a establir l’obligació que les
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secretaries generals de les conselleries siguin ocupades per
funcionaris. DS núm. 96, pàg. 5182.

RGE núm. 10348/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a atenció sanitària universal. DS núm. 98, pàg. 5285.

MARÍ I MARÍ, MARIA TANIA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 1803/17, relativa a plaga de mosques als

quiròfans de Can Misses. DS núm. 64, pàg. 3664.
RGE núm. 4062/17, relativa a fons específics per assumir

el trasllat en els casos de defunció de persones desplaçades per
rebre assistència sanitària fora de les seves localitats. DS núm.
71, pàg. 4049.

RGE núm. 4300/17, relativa a trasllat de l’oficina del SOIB
a Eivissa. DS núm. 72, pàg. 4107.

RGE núm. 7130/17, relativa a servei de neteja amb barques
del litoral de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg. 4613.

RGE núm. 16969/17, relativa a plantejament de no venir a
Eivissa per part del personal sanitari a causa del decret del
català. DS núm. 107, pàg. 5820.

MARTÍ I LLUFRIU, NEL (Grup Parlamentari MÉS per
Menorca)

Projectes de llei
RGE núm. 10512/16, pel qual es modifica la Compilació de

Dret Civil de les Illes Balears. DS núm. 88, pàg. 4846.
RGE núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de 17

de maig, d’estadística de les Illes Balears. DS núm. 88, pàg.
4842.

RGE núm. 9443/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 17
de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 106, pàg. 5797.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5888, 5899.

Proposicions de llei
RGE núm. 4974/15, de modificació de la Llei 20/2006, de

15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
per introduir mesures de transparència i participació. Debat i
votació, DS núm. 83, pàg. 4738.

RGE núm. 3206/16, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista, per
modificar la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals
que viuen en l’entorn humà, en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Proposta de retirada, DS núm. 91, pàg. 4918.

RGE núm. 14566/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, de reforma de la Llei electoral
de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm. 70, pàg.
4029.

RGE núm. 14567/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 66, pàg. 3792.

RGE núm. 3963/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, de règim patrimonial del matrimoni. Presa
en consideració, DS núm. 78, pàg. 4453.

RGE núm. 4447/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, per a la limitació de mandats de la Presidència de
la comunitat autònoma. Presa en consideració, DS núm. 97,
pàg. 5233.

RGE núm. 4448/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, dels consells
insulars, per a la limitació de mandats de la Presidència dels
consells insulars. Presa en consideració, DS núm. 97, pàg.
5233.

RGE núm. 6445/17, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, de
regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears. Debat
i votació, DS núm. 90, pàg, 4896.

Decrets llei
1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006,

de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la CAIB, i de mesures en matèria de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears. DS núm. 64, pàg. 3691.

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 14947/17, del Grup Parlamentari Popular;

14949/17, del Grup Parlamentari Mixt; i 14970/17, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears; de devolució,
al Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.
DS núm. 104, pàg. 5624.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 99, pàg. 5310.
Propostes de resolució, DS núm. 101, pàg. 5436.

Mocions
RGE núm. 17244/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb el model
d’IB3. DS núm. 64, pàg. 3679.

RGE núm. 2945/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
normativa de policies locals. DS núm. 68, pàg. 3888.

RGE núm. 3345/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de transparència. DS
núm. 70, pàg. 4028.

RGE núm. 6069/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a política del Govern respecte de les autopistes
d’Eivissa. DS núm. 79, pàg. 4488.

RGE núm. 6912/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la contractació
pública. DS núm. 80, pàg. 4549.

Preguntes
RGE núm. 5381/17, relativa a situació de la zona d’hostatge

per a pacients i acompanyants de Son Espases. DS núm. 75,
pàg. 4264.

RGE núm. 6227/17, relativa a deducció fiscal per a
estudiants de fora de l’illa de residència. DS núm. 78, pàg.
4428.
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RGE núm. 7116/17, relativa a actuacions perquè l’Estat
compleixi el previst a l’Estatut quant a inversió. DS núm. 81,
pàg. 4626.

RGE núm. 7514/17, relativa a situació del projecte de llei
de consultes populars. DS núm. 82, pàg. 4678.

RGE núm. 8448/17, relativa a transport sanitari urgent des
de Menorca. DS núm. 86, pàg. 4794.

RGE núm. 10089/17, relativa a requisit de català a
l’administració. DS núm. 93, pàg. 4964.

RGE núm. 11852/17, relativa a valoració del vet del
Govern espanyol a la Proposició de llei de modificació del
REB. DS núm. 96, pàg. 5161.

RGE núm. 12982/17, relativa a proposta de declaració de
reserva marina de l’Illa de l’Aire. DS núm. 98, pàg. 5251.

RGE núm. 16731/17, relativa a valoració de l’advertiment
de l’Estat per presentar recurs contra tres articles de la
modificació del Dret Civil. DS núm. 106, pàg. 5753.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6266/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment de l’obligació de transparència de resoldre
reclamacions ciutadanes en matèria d’informació pública. DS
núm. 105, pàg. 5716.

RGE núm. 11997/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elaboració d’un pla balear de dotació i millora de les
xarxes de clavegueram. DS núm. 107, pàg. 5857.

RGE núm. 12576/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a règim especial de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg.
4654.

RGE núm. 15753/16, dels grups parlamentaris Socialista,
MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a manteniment
de l’actual sistema de descompte de resident. DS núm. 77, pàg.
4390.

RGE núm. 2297/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a iniciativa en suport a la democràcia i contra
la judicialització del procés sobiranista de Catalunya. DS núm.
67, pàg. 3844.

RGE núm. 2565/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, relativa a drets del personal del sector públic i
estabilització de les plantilles. DS núm. 73, pàg. 4193.

RGE núm. 3375/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls d’un acord urgent entres els grups parlamentaris en el
Congrés dels Diputats per a la tramitació i l’aprovació dels
pressuposts generals de l’Estat de 2017. DS núm. 75, pàg.
4296.

RGE núm. 3569/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a necessitats de consens en les inversions anunciades
per AENA a l’aeroport de Palma, així com que les prevegi a la
resta d’aeroports de les Illes Balears. DS núm. 73, pàg. 4182.

RGE núm. 7109/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reprovació del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca
i Turisme. DS núm. 93, pàg. 5011.

RGE núm. 12742/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a responsabilitat en la contractació amb les empreses
del Sr. Jaume Garau i Taberner. DS núm. 103, pàg. 5574.

Compareixences
RGE núm. 1705/17, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d'informar sobre el contingut de la IV
Conferència de Presidents. DS núm. 69, pàg. 3937-3966.

RGE núm. 10049/17, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, en relació amb la presentació del
límit màxim de despesa no financera per a l’exercici de 2018,
amb debat i votació, DS núm. 93, pàg. 4986.

D’altres
Conclusions de la Comissió no permanent d’investigació

sobre les autopistes d’Eivissa. DS núm. 78, pàg. 4440.

MARTÍNEZ I PABLO, DAVID (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Projectes de llei
RGE núm. 873/17, de declaració del Parc Natural

Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos. DS núm. 82,
pàg. 4691.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6004, 6013.

Proposicions de llei
RGE núm. 14567/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 66, pàg. 3792.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 4122/17, de devolució, del Grup Parlamentari

Popular, al Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del
Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
DS núm. 74, pàg. 4226.

Mocions
RGE núm. 3926/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en matèria de transport públic. DS núm.
71, pàg. 4071.

RGE núm. 6912/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la contractació
pública. DS núm. 80, pàg. 4549.

RGE núm. 7015/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a model de transport públic. DS
núm. 81, pàg. 4635.

RGE núm. 10670/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en matèria de neteja de torrents.
DS núm. 95, pàg. 5112.

RGE núm. 13269/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa al Pla de lluita contra el Xylella.
DS núm. 102, pàg. 5523.

Preguntes
RGE núm. 1865/17, relativa a propagació del bacteri xylella

fastidiosa. DS núm. 64, pàg. 3660.
RGE núm. 1996/17, relativa a protecció de la Reserva

Marina del Nord de Menorca. DS núm. 65, pàg. 3712.
RGE núm. 2550/17, relativa a ampliació del port esportiu

d’Alcudiamar. DS núm. 67, pàg. 3813.
RGE núm. 3286/17, relativa a escletxa salarial entre homes

i dones. DS núm. 69, pàg. 3922.
RGE núm. 5442/17, relativa a contaminació del Parc

Natural de S’Albufera de Mallorca. DS núm. 75, pàg. 4251.
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RGE núm. 6191/17, relativa a millora dels serveis
ferroviaris. DS núm. 78, pàg. 4419.

RGE núm. 6991/17, relativa a creixement de la xenofòbia
a Balears. DS núm. 80, pàg. 4529.

RGE núm. 11716/17, relativa a gerent de l’àrea de salut
d’Eivissa i Formentera. DS núm. 95, pàg. 5090.

RGE núm. 12485/17, relativa a gas natural. DS núm. 97,
pàg. 5196.

RGE núm. 14179/17, relativa a sancions per lloguer turístic
de vacances il·legal. DS núm. 103, pàg. 5553.

RGE núm. 15307/17, relativa a servei nocturn del
ferrocarril a les festes de Nadal. DS núm. 105, pàg. 5671.

RGE núm. 16971/17, relativa a incidència en la salut de la
central tèrmica de Maó. DS núm. 107, pàg. 5825.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5556/15, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a transferència a la comunitat
autònoma dels ports de Maó, La Savina, Eivissa i Alcúdia, i de
les instal·lacions nàutiques del Port de Palma. DS núm. 69,
pàg. 3976.

RGE núm. 895/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millores a l’impost de transmissions patrimonials. DS núm.
79, pàg. 4509.

RGE núm. 6607/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en relació amb la malaltia celíaca i altres
intoleràncies alimentàries. DS núm. 77, pàg. 4398.

RGE núm. 11770/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, contra la reprivatització del litoral de les Illes
Balears. DS núm. 94, pàg. 5075.

RGE núm. 11997/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elaboració d’un pla balear de dotació i millora de les
xarxes de clavegueram. DS núm. 107, pàg. 5857.

RGE núm. 660/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reclamació de la incorporació als pressuposts
generals de l’Estat de 120 milions del conveni de carreteres.
DS núm. 65, pàg. 3735.

RGE núm. 2297/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a iniciativa en suport a la democràcia i contra
la judicialització del procés sobiranista de Catalunya. DS núm.
67, pàg. 3844.

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

Projectes de llei
RGE núm. 10512/16, pel qual es modifica la Compilació de

Dret Civil de les Illes Balears. DS núm. 88, pàg. 4846.
RGE núm. 873/17, de declaració del Parc Natural

Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos. DS núm. 82,
pàg. 4691.

RGE núm. 2320/17, de Cambres Oficials de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació de les Illes Balears. DS núm. 76,
pàg. 4340.

RGE núm. 2490/17, d’indústria de les Illes Balears. DS
núm. 83, pàg. 4752.

RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19
de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS núm. 87,
pàg. 4811.

RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les Illes Balears. DS
núm. 106, pàg. 5772.

RGE núm. 9443/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 17
de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 106, pàg. 5797.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5886, 5898, 5910, 5915, 6062, 6082, 6091.

Proposicions de llei
RGE núm. 14566/16, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, de reforma de la Llei electoral
de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm. 70, pàg.
4029.

RGE núm. 14567/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 66, pàg. 3792.

RGE núm. 2906/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Popular, Socialista, Podem Illes Balears, El Pi
Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt, sobre
la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció
espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca
i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals. Presa
en consideració, DS núm. 72, pàg. 4134.

RGE núm. 3963/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, de règim patrimonial del matrimoni. Presa
en consideració, DS núm. 78, pàg. 4453.

RGE núm. 4447/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, per a la limitació de mandats de la Presidència de
la comunitat autònoma. Presa en consideració, DS núm. 97,
pàg. 5233.

RGE núm. 4448/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, dels consells
insulars, per a la limitació de mandats de la Presidència dels
consells insulars. Presa en consideració, DS núm. 97, pàg.
5233.

Decrets llei
1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006,

de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la CAIB, i de mesures en matèria de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears. DS núm. 64, pàg. 3691.

3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears i de mesures per
afrontar l’emergència en matèria d’habitatge a les Illes Balears.
DS núm. 92, pàg. 4924.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 4122/17, de devolució, del Grup Parlamentari

Popular, al Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del
Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
DS núm. 74, pàg. 4226.

RGE núm. 5769/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears; 6590/17, del Grup Parlamentari Popular;
i 6708/17, del Grup Parlamentari Mixt, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS
núm. 80, pàg. 4559.
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RGE núm. 10325/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears; i 10549/17, del Grup Parlamentari
Popular, de devolució, al Projecte de llei RGE núm. 7657/17,
d’urbanisme de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5121.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

Propostes de resolució, DS núm. 101, pàg. 5436.

Interpel·lacions
RGE núm. 895/17, relativa a estades turístiques. DS núm.

65, pàg. 3718.

Mocions
RGE núm. 2398/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a la millora de la futura normativa
d'estades turístiques en habitatges. DS núm. 67, pàg. 3822.

RGE núm. 2945/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
normativa de policies locals. DS núm. 68, pàg. 3888.

RGE núm. 3225/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a línies polítiques generals del Govern en
matèria d'energia. DS núm. 69, pàg. 3966.

RGE núm. 5866/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a declaració de l’Organització Mundial del
Turisme 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible per al
Desenvolupament. DS núm. 76, pàg. 4378.

RGE núm. 6424/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política del Govern en matèria d’habitatge. DS núm. 79, pàg.
4497.

RGE núm. 6912/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la contractació
pública. DS núm. 80, pàg. 4549.

RGE núm. 12706/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern a l’IBAVI. DS núm. 98,
pàg. 5275.

RGE núm. 13923/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb
l’anomenat Pla Juncker. DS núm. 102, pàg. 5532.

RGE núm. 15230/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’evolució
del mercat laboral. DS núm. 105, pàg. 5705.

Preguntes
RGE núm. 1790/17, relativa a rebuig al projecte de

regulació del lloguer turístic. DS núm. 64, pàg. 3658.
RGE núm. 2329/17, relativa a incompliment d’empreses de

cotxes de lloguer. DS núm. 66, pàg. 3763.
RGE núm. 3041/17, relativa a contaminació del torrent

Solleric. DS núm. 68, pàg. 3861.
RGE núm. 3638/17, relativa al Consell Econòmic i Social.

DS núm. 70, pàg. 4007.
RGE núm. 4293/17, relativa a parcel·la mínima per a la

construcció en sòl rústic. DS núm. 73, pàg. 4146.
RGE núm. 4799/17, relativa a pressuposts generals de

l’Estat 2017. DS núm. 74, pàg. 4210.
RGE núm. 5410/17, relativa a renúncia d’herències. DS

núm. 75, pàg. 4253.
RGE núm. 5926/17, relativa a plans de les empreses de

cotxes de lloguer homologats. DS núm. 77, pàg. 4361.
RGE núm. 6745/17, relativa a modernització dels

establiments turístics. DS núm. 79, pàg. 4476.

RGE núm. 7118/17, relativa a manteniment de Son Real.
DS núm. 81, pàg. 4616.

RGE núm. 8416/17, relativa a les energies renovables. DS
núm. 85, pàg. 4784.

RGE núm. 10091/17, relativa a desaparició d'indústries
emblemàtiques de les Illes. DS núm. 93, pàg. 4953.

RGE núm. 10810/17, relativa a regulació del tot inclòs. DS
núm. 95, pàg. 5095.

RGE núm. 12438/17, relativa a central de compres. DS
núm. 97, pàg. 5200.

RGE núm. 14018/17, relativa a sol·licituds de
modernització d’establiments turístics. DS núm. 100, pàg.
5419.

RGE núm. 14847/17, relativa a implantació de línies d’alta
tensió. DS núm. 103, pàg. 5563.

RGE núm. 15318/17, relativa a torres d’alta tensió a Son
Puig. DS núm. 105, pàg. 5677.

RGE núm. 16963/17, relativa a expedients sancionadors de
la Llei 6/2016. DS núm. 107, pàg. 5830.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5556/15, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a transferència a la comunitat
autònoma dels ports de Maó, La Savina, Eivissa i Alcúdia, i de
les instal·lacions nàutiques del Port de Palma. DS núm. 69,
pàg. 3976.

RGE núm. 894/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reducció del sector públic instrumental. DS núm. 81, pàg.
4645.

RGE núm. 895/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millores a l’impost de transmissions patrimonials. DS núm.
79, pàg. 4509.

RGE núm. 5726/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a eliminació d’òrgans unipersonals de l’IBAVI. DS núm. 103,
pàg. 5585.

RGE núm. 6266/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment de l’obligació de transparència de resoldre
reclamacions ciutadanes en matèria d’informació pública. DS
núm. 105, pàg. 5716.

RGE núm. 11770/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, contra la reprivatització del litoral de les Illes
Balears. DS núm. 94, pàg. 5075.

RGE núm. 11997/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elaboració d’un pla balear de dotació i millora de les
xarxes de clavegueram. DS núm. 107, pàg. 5857.

RGE núm. 15753/16, dels grups parlamentaris Socialista,
MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a manteniment
de l’actual sistema de descompte de resident. DS núm. 77, pàg.
4390.

RGE núm. 1753/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a redistribució de la recaptació de la Llei de l’impost d’estades
turístiques. DS núm. 65, pàg. 3723.

RGE núm. 2297/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a iniciativa en suport a la democràcia i contra
la judicialització del procés sobiranista de Catalunya. DS núm.
67, pàg. 3844.

RGE núm. 2565/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, relativa a drets del personal del sector públic i
estabilització de les plantilles. DS núm. 73, pàg. 4193.

RGE núm. 3375/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls d’un acord urgent entres els grups parlamentaris en el
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Congrés dels Diputats per a la tramitació i l’aprovació dels
pressuposts generals de l’Estat de 2017. DS núm. 75, pàg.
4296.

RGE núm. 3412/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a independència i garanties del Poder Judicial.
DS núm. 94, pàg. 5062.

RGE núm. 7109/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reprovació del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca
i Turisme. DS núm. 93, pàg. 5011.

RGE núm. 12742/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a responsabilitat en la contractació amb les empreses
del Sr. Jaume Garau i Taberner. DS núm. 103, pàg. 5574.

D’altres
Debat i votació de l’escrit RGE núm. 8535/17, del Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, de sol·licitud
de dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears sobre el
dictamen de la Comissió de Turisme del Projecte de llei RGE
núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS núm. 87,
pàg. 4802.

MERCADAL I CAMPS, MARGARET (Grup
Parlamentari Popular)

Mocions
RGE núm. 13269/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa al Pla de lluita contra el Xylella.
DS núm. 102, pàg. 5523.

Preguntes
RGE núm. 3295/17, relativa a enterrament de llots tòxics

provinents de la depuradora. DS núm. 70, pàg. 4001.
RGE núm. 6986/17, relativa a Decret de posidònia. DS

núm. 80, pàg. 4522.
RGE núm. 7524/17, relativa a imatge d’alguns espais

emblemàtics de les Illes Balears. DS núm. 82, pàg. 4669.
RGE núm. 10817/17, relativa al transport públic escolar a

Menorca. DS núm. 95, pàg. 5091.
RGE núm. 15311/17, relativa a acord a què ha arribat el

Govern amb l’Ajuntament de Ciutadella per proveir d’aigua
dessalada el municipi de Ciutadella. DS núm. 105, pàg. 5669.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11770/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, contra la reprivatització del litoral de les Illes
Balears. DS núm. 94, pàg. 5075.

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

Projectes de llei
RGE núm. 10512/16, pel qual es modifica la Compilació de

Dret Civil de les Illes Balears. DS núm. 88, pàg. 4846.
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5911, 5916, 6084, 6092.

Proposicions de llei
RGE núm. 4974/15, de modificació de la Llei 20/2006, de

15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
per introduir mesures de transparència i participació. Debat i
votació, DS núm. 83, pàg. 4738.

RGE núm. 14566/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, de reforma de la Llei electoral
de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm. 70, pàg.
4029.

RGE núm. 2906/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Popular, Socialista, Podem Illes Balears, El Pi
Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt, sobre
la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció
espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca
i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals. Presa
en consideració, DS núm. 72, pàg. 4134.

Decrets llei
3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de

19 de juliol, del turisme de les Illes Balears i de mesures per
afrontar l’emergència en matèria d’habitatge a les Illes Balears.
DS núm. 92, pàg. 4924.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

Propostes de resolució, DS núm. 101, pàg. 5436.

Interpel·lacions
RGE núm. 4646/17, relativa a política del Govern respecte

de les autopistes d’Eivissa. DS núm. 76, pàg. 4328.

Mocions
RGE núm. 6069/17, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a política del Govern respecte de les autopistes
d’Eivissa. DS núm. 79, pàg. 4488.

RGE núm. 6424/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política del Govern en matèria d’habitatge. DS núm. 79, pàg.
4497.

RGE núm. 12706/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern a l’IBAVI. DS núm. 98,
pàg. 5275.

Preguntes
RGE núm. 1981/17, relativa a punts de comptatge de

l'autopista Eivissa-Sant Antoni. DS núm. 66, pàg. 3755.
RGE núm. 3287/17, relativa a masclisme en el model

turístic. DS núm. 69, pàg. 3916.
RGE núm. 4297/17, relativa a Hospital de Can Misses. DS

núm. 72, pàg. 4103.
RGE núm. 4801/17, relativa a transport dels SUAP. DS

núm. 74, pàg. 4207.
RGE núm. 5682/17, relativa a habitatges del Camp Redó.

DS núm. 76, pàg. 4314.
RGE núm. 6833/17, relativa a control de les condicions

laborals. DS núm. 79, pàg. 4472.
RGE núm. 7518/17, relativa a nivell 33. DS núm. 82, pàg.

4671.
RGE núm. 8486/17, relativa a Hospital de Can Misses. DS

núm. 86, pàg. 4795.
RGE núm. 10114/17, relativa a control de fondeig sobre

posidònia. DS núm. 93, pàg. 4960.
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RGE núm. 10808/17, relativa a política de carreteres. DS
núm. 95, pàg. 5094.

RGE núm. 12997/17, relativa a pacients de salut mental. DS
núm. 98, pàg. 5256.

RGE núm. 14840/17, relativa a concessió de la cuina de
Can Misses. DS núm. 103, pàg. 5558.

RGE núm. 15308/17, relativa a diversificació del model
productiu. DS núm. 105, pàg. 5673.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5726/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a eliminació d’òrgans unipersonals de l’IBAVI. DS núm. 103,
pàg. 5585.

RGE núm. 6266/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment de l’obligació de transparència de resoldre
reclamacions ciutadanes en matèria d’informació pública. DS
núm. 105, pàg. 5716.

D’altres
Conclusions de la Comissió no permanent d’investigació

sobre les autopistes d’Eivissa. DS núm. 78, pàg. 4440.

NADAL I HOMAR, RAFAEL (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 4808/17, relativa a servei de 24 hores al PAC de

Manacor. DS núm. 74, pàg. 4205.
RGE núm. 7120/17, relativa a solució de les deficiències

que afecten la línia ferroviària en el municipi de Sineu. DS
núm. 81, pàg. 4611.

OBRADOR I GUZMAN, CONXA (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 873/17, de declaració del Parc Natural

Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos. DS núm. 82,
pàg. 4691.

RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat universal de les Illes
Balears. DS núm. 90, pàg. 4882.

Proposicions de llei
RGE núm. 16986/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, per a la reducció de la pobresa energètica
de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm. 68, pàg.
3899.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5726/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a eliminació d’òrgans unipersonals de l’IBAVI. DS núm. 103,
pàg. 5585.

OLIVER I SAGRERAS, ISABEL (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19

de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a

comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS núm. 87,
pàg. 4811.

Decrets llei
3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de

19 de juliol, del turisme de les Illes Balears i de mesures per
afrontar l’emergència en matèria d’habitatge a les Illes Balears.
DS núm. 92, pàg. 4924.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

Propostes de resolució, DS núm. 101, pàg. 5436.

Mocions
RGE núm. 2398/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a la millora de la futura normativa
d'estades turístiques en habitatges. DS núm. 67, pàg. 3822.

RGE núm. 5866/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a declaració de l’Organització Mundial del
Turisme 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible per al
Desenvolupament. DS núm. 76, pàg. 4378.

RGE núm. 11072/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a política de repartiment de l’impost turístic. DS núm. 96, pàg.
5171.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1753/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a redistribució de la recaptació de la Llei de l’impost d’estades
turístiques. DS núm. 65, pàg. 3723.

RGE núm. 7109/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reprovació del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca
i Turisme. DS núm. 93, pàg. 5011.

RGE núm. 12742/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a responsabilitat en la contractació amb les empreses
del Sr. Jaume Garau i Taberner. DS núm. 103, pàg. 5574.

PERELLÓ I JORQUERA, ANTÒNIA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 873/17, de declaració del Parc Natural

Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos. DS núm. 82,
pàg. 4691.

RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19
de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS núm. 87,
pàg. 4811.

RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les Illes Balears. DS
núm. 106, pàg. 5772.

Proposicions de llei
RGE núm. 3963/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, de règim patrimonial del matrimoni. Presa
en consideració, DS núm. 78, pàg. 4453.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 10325/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears; i 10549/17, del Grup Parlamentari
Popular, de devolució, al Projecte de llei RGE núm. 7657/17,
d’urbanisme de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5121.
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Mocions
RGE núm. 17244/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb el model
d’IB3. DS núm. 64, pàg. 3679.

Preguntes
RGE núm. 6194/17, relativa a situació laboral a IB3. DS

núm. 78, pàg. 4414.
RGE núm. 16545/17, relativa a objectivitat i imparcialitat

d’IB3. DS núm. 106, pàg. 5741.

D’altres
Debat i votació de l’escrit RGE núm. 8535/17, del Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, de sol·licitud
de dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears sobre el
dictamen de la Comissió de Turisme del Projecte de llei RGE
núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS núm. 87,
pàg. 4802.

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 2320/17, de Cambres Oficials de Comerç,

Indústria, Serveis i Navegació de les Illes Balears. DS núm. 76,
pàg. 4340.

RGE núm. 2490/17, d’indústria de les Illes Balears. DS
núm. 83, pàg. 4752.

RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les Illes Balears. DS
núm. 106, pàg. 5772.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5891, 5905, 5909, 5931, 5936, 5945, 5985,
6058, 6067, 6096, 6100, 6109.

Proposicions de llei
RGE núm. 4974/15, de modificació de la Llei 20/2006, de

15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
per introduir mesures de transparència i participació. Debat i
votació, DS núm. 83, pàg. 4738.

RGE núm. 3206/16, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista, per
modificar la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals
que viuen en l’entorn humà, en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Proposta de retirada, DS núm. 91, pàg. 4918.

RGE núm. 14566/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, de reforma de la Llei electoral
de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm. 70, pàg.
4029.

RGE núm. 14567/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 66, pàg. 3792.

RGE núm. 4447/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, per a la limitació de mandats de la Presidència de
la comunitat autònoma. Presa en consideració, DS núm. 97,
pàg. 5233.

RGE núm. 4448/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, dels consells
insulars, per a la limitació de mandats de la Presidència dels
consells insulars. Presa en consideració, DS núm. 97, pàg.
5233.

RGE núm. 4582/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, de la memòria democràtica de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 80, pàg. 4589.

RGE núm. 6445/17, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, de
regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 82, pàg. 4717. Debat i votació, DS núm.
90, pàg, 4896.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 10325/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears; i 10549/17, del Grup Parlamentari
Popular, de devolució, al Projecte de llei RGE núm. 7657/17,
d’urbanisme de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5121.

RGE núm. 14947/17, del Grup Parlamentari Popular;
14949/17, del Grup Parlamentari Mixt; i 14970/17, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears; de devolució,
al Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.
DS núm. 104, pàg. 5624.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 99, pàg. 5310.
Propostes de resolució, DS núm. 101, pàg. 5436.

Interpel·lacions
RGE núm. 4945/17, relativa a política del Govern en

matèria d’habitatge. DS núm. 77, pàg. 4372.
RGE núm. 14012/17, relativa a matèria d’adoctrinament a

centres educatius. DS núm. 105, pàg. 5689.

Mocions
RGE núm. 17244/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb el model
d’IB3. DS núm. 64, pàg. 3679.

RGE núm. 6424/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política del Govern en matèria d’habitatge. DS núm. 79, pàg.
4497.

RGE núm. 13923/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb
l’anomenat Pla Juncker. DS núm. 102, pàg. 5532.

RGE núm. 16723/17, de Grup Parlamentari Mixt, relativa
a adoctrinament en centres educatius. DS núm. 107, pàg. 5847.

Preguntes
RGE núm. 1955/17, relativa a futur dels acords de

governabilitat. DS núm. 65, pàg. 3713.
RGE núm. 3232/17, relativa a moratòria per al personal de

l’Ib-salut. DS núm. 68, pàg. 3874.
RGE núm. 3938/17, relativa a nou contracte amb Kantar

Media. DS núm. 70, pàg. 4006.
RGE núm. 4803/17, relativa a suports per governar. DS

núm. 74, pàg. 4217.
RGE núm. 6510/17, relativa a proposta del Sr. Jarabo per

entrar al Govern. DS núm. 78, pàg. 4427.
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RGE núm. 7070/17, relativa a dissolució del Consorci de la
Platja de Palma. DS núm. 80, pàg. 4536.

RGE núm. 8485/17, relativa a Consell General de la
Ciutadania Espanyola a l’Exterior. DS núm. 85, pàg. 4785.

RGE núm. 10097/17, relativa al xec formació. DS núm. 93,
pàg. 4967.

RGE núm. 12983/17, relativa a confiança en el
vicepresident. DS núm. 98, pàg. 5264.

RGE núm. 15240/17, relativa a grau de confiança en el
vicepresident. DS núm. 104, pàg. 5617.

Proposicions no de llei
RGE núm. 894/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a reducció del sector públic instrumental. DS núm. 81, pàg.
4645.

RGE núm. 5726/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a eliminació d’òrgans unipersonals de l’IBAVI. DS núm. 103,
pàg. 5585.

RGE núm. 15235/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la limitació dels deures escolars. DS núm.
71, pàg. 4083.

RGE núm. 660/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reclamació de la incorporació als pressuposts
generals de l’Estat de 120 milions del conveni de carreteres.
DS núm. 65, pàg. 3735.

RGE núm. 757/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
foment de les mesures dirigides a emprenedors i autònoms. DS
núm. 69, pàg. 3985.

RGE núm. 2297/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a iniciativa en suport a la democràcia i contra
la judicialització del procés sobiranista de Catalunya. DS núm.
67, pàg. 3844.

RGE núm. 2565/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, relativa a drets del personal del sector públic i
estabilització de les plantilles. DS núm. 73, pàg. 4193.

RGE núm. 3375/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls d’un acord urgent entres els grups parlamentaris en el
Congrés dels Diputats per a la tramitació i l’aprovació dels
pressuposts generals de l’Estat de 2017. DS núm. 75, pàg.
4296.

RGE núm. 3412/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a independència i garanties del Poder Judicial.
DS núm. 94, pàg. 5062.

RGE núm. 5342/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a rebuig als pressupostos generals de l’Estat per al
2017. DS núm. 75, pàg. 4285.

RGE núm. 12516/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport als cossos i forces de seguretat de l’Estat com
a garants de l’estat de dret. DS núm. 98, pàg. 5294.

Compareixences
RGE núm. 1705/17, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d'informar sobre el contingut de la IV
Conferència de Presidents. DS núm. 69, pàg. 3937-3966.

RGE núm. 10049/17, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, en relació amb la presentació del
límit màxim de despesa no financera per a l’exercici de 2018,
amb debat i votació, DS núm. 93, pàg. 4986.

D'altres
Assignació d'escons, DS núm. 64, pàg. 3655.

Al·lusions
En relació amb el Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018. DS núm. 108, pàg. 6112.

PROHENS I RIGO, MARGARITA (Grup Parlamentari
Popular)

Decrets llei
1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006,

de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la CAIB, i de mesures en matèria de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears. DS núm. 64, pàg. 3691.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 4122/17, de devolució, del Grup Parlamentari

Popular, al Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del
Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
DS núm. 74, pàg. 4226.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

Propostes de resolució, DS núm. 101, pàg. 5436.

Mocions
RGE núm. 3345/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de transparència. DS
núm. 70, pàg. 4028.

Preguntes
RGE núm. 1807/17, relativa a distribució dels fons

provinents de l’impost sobre estades turístiques a les Illes
Balears. DS núm. 64, pàg. 3673.

RGE núm. 2033/17, relativa a crisi institucional al
Parlament de les Illes Balears. DS núm. 65, pàg. 3717.

RGE núm. 2477/17, relativa a acceptació dels 43 milions
d’euros de sobrecost de les dessaladores d’Eivissa i Ciutadella.
DS núm. 66, pàg. 3777.

RGE núm. 2544/17, relativa a vagues en el transport públic.
DS núm. 68, pàg. 3877.

RGE núm. 3062/17, relativa a prioritat del Govern. DS
núm. 68, pàg. 3881.

RGE núm. 3299/17, relativa a projecte de reforma de Son
Dureta. DS núm. 69, pàg. 3929.

RGE núm. 3649/17, relativa a política d’habitatge. DS núm.
70, pàg. 4021.

RGE núm. 4236/17, relativa a mesures adoptades en relació
amb SFM. DS núm. 71, pàg. 4064.

RGE núm. 4306/17, relativa a distribució de la riquesa. DS
núm. 72, pàg. 4119.

RGE núm. 4531/17, relativa a compliment del codi ètic del
Govern. DS núm. 73, pàg. 4164.

RGE núm. 4814/17, relativa a transparència en relació amb
la documentació sol·licitada respecte dels contractes menors
signats pel Govern. DS núm. 74, pàg. 4219.

RGE núm. 5512/17, relativa a Decret d’exoneració de les
condicions urbanístiques de les edificacions i instal·lacions
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agràries i complementàries en explotacions agràries. DS núm.
75, pàg. 4266.

RGE núm. 5692/17, relativa a accés a l’habitatge. DS núm.
76, pàg. 4327.

RGE núm. 5922/17, relativa a elecció de l’educació dels
fills. DS núm. 77, pàg. 4370.

RGE núm. 6200/17, relativa a model turístic del Govern.
DS núm. 78, pàg. 4433.

RGE núm. 6755/17, relativa a “toros a la balear”. DS núm.
80, pàg. 4538.

RGE núm. 7080/17, relativa a manteniment de la
bonificació del 25% en el transport marítim entre illes. DS
núm. 80, pàg. 4543.

RGE núm. 7528/17, relativa a nou REB per a les Illes
Balears. DS núm. 82, pàg. 4684.

RGE núm. 8494/17, relativa a participació dels ajuntaments
en la convocatòria del Pla anual d’impuls del turisme
sostenible. DS núm. 85, pàg. 4789.

RGE núm. 8848/17, relativa a indemnitzacions derivades de
la Llei 4/2008. DS núm. 89, pàg. 4876.

RGE núm. 10113/17, relativa a taxa a la indústria turística.
DS núm. 93, pàg. 4970.

RGE núm. 10359/17, relativa a eliminació de serveis en el
centre Joan Crespí per a persones amb discapacitat. DS núm.
94, pàg. 5056.

RGE núm. 10821/17, relativa a garanties del compliment de
la legalitat a les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5106.

RGE núm. 12342/17, relativa a consens amb el conveni
d’hoteleria. DS núm. 96, pàg. 5165.

RGE núm. 12493/17, relativa a mesures de reactivació
econòmica. DS núm. 97, pàg. 5214.

RGE núm. 12995/17, relativa a consens en relació amb el
decret que regularà el coneixement del català a la sanitat
pública. DS núm. 98, pàg. 5268.

RGE núm. 14107/17, relativa a transferència de les
competències en matèria de promoció turística als consells
insulars. DS núm. 100, pàg. 5431.

RGE núm. 14190/17, relativa a pacte dels pressuposts amb
Podem. DS núm. 102, pàg. 5514.

RGE núm. 14838/17, relativa a increment de l’impost del
turisme sostenible. DS núm. 104, pàg. 5615.

RGE núm. 15247/17, relativa a gestió de la Conselleria de
Turisme. DS núm. 104, pàg. 5619.

RGE núm. 15438/17, relativa a accés a l’habitatge. DS
núm. 105, pàg. 5686.

RGE núm. 16546/17, relativa a fugida de metges i
professionals sanitaris de les Illes Balears. DS núm. 106, pàg.
5757.

RGE núm. 16970/17, relativa a millora de la competitivitat
a les Illes Balears. DS núm. 107, pàg. 5838.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1753/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a redistribució de la recaptació de la Llei de l’impost d’estades
turístiques. DS núm. 65, pàg. 3723.

Compareixences
RGE núm. 1705/17, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d'informar sobre el contingut de la IV
Conferència de Presidents. DS núm. 69, pàg. 3937-3966.

D’altres
Petició d’alteració de l’ordre del dia del Ple núm. 65, de dia

7 de febrer de 2017. DS núm. 65, pàg. 3705.
Petició de paraula en relació amb la Proposició no de llei

RGE núm. 7109/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reprovació del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca
i Turisme. DS núm. 93, pàg. 5011.

Petició de paraula en relació amb el Projecte de llei RGE
núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS núm. 108,
pàg. 5886, 5903.

RAMÓN I ROSELLÓ, SARA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6094, 6099, 6109.

Preguntes
RGE núm. 1987/17, relativa a infraestructures educatives

que finançarà el Govern a Eivissa. DS núm. 66, pàg. 3757.
RGE núm. 3945/17, relativa a eliminació del grau mitjà

d’ebenisteria de l’Escola d’Arts d’Eivissa. DS núm. 70, pàg.
4003.

RGE núm. 4066/17, relativa a atenció dels alumnes d’altes
capacitats. DS núm. 71, pàg. 4050.

RGE núm. 6983/17, relativa a noves tecnologies com a eina
útil per al sistema educatiu. DS núm. 80, pàg. 4525.

RGE núm. 8836/17, relativa a millora de l’exercici de la
docència en els centres Cervantes i Vara de Rei de Sant Antoni.
DS núm. 89, pàg. 4867.

RGE núm. 10818/17, relativa a ampliació del Pla
d’infraestructures educatives a les Pitiüses. DS núm. 95, pàg.
5092.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14974/16, dels grups parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista,
Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
regulació de l’exercici de les professions de l’esport. DS núm.
71, pàg. 4093.

REUS I DARDER, ANTONI (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Projectes de llei
RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19

de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS núm. 87,
pàg. 4811.

Proposicions de llei
RGE núm. 4974/15, de modificació de la Llei 20/2006, de

15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
per introduir mesures de transparència i participació. Debat i
votació, DS núm. 83, pàg. 4738.
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Decrets llei
1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006,

de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la CAIB, i de mesures en matèria de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears. DS núm. 64, pàg. 3691.

3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears i de mesures per
afrontar l’emergència en matèria d’habitatge a les Illes Balears.
DS núm. 92, pàg. 4924.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 5769/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears; 6590/17, del Grup Parlamentari Popular;
i 6708/17, del Grup Parlamentari Mixt, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS
núm. 80, pàg. 4559.

RGE núm. 10325/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears; i 10549/17, del Grup Parlamentari
Popular, de devolució, al Projecte de llei RGE núm. 7657/17,
d’urbanisme de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5121.

Mocions
RGE núm. 2398/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a la millora de la futura normativa
d'estades turístiques en habitatges. DS núm. 67, pàg. 3822.

RGE núm. 2945/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
normativa de policies locals. DS núm. 68, pàg. 3888.

RGE núm. 4220/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb les comissions o
els grups de treball sociosanitaris. DS núm. 72, pàg. 4126.

RGE núm. 5866/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a declaració de l’Organització Mundial del
Turisme 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible per al
Desenvolupament. DS núm. 76, pàg. 4378.

RGE núm. 11072/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a política de repartiment de l’impost turístic. DS núm. 96, pàg.
5171.

RGE núm. 13923/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb
l’anomenat Pla Juncker. DS núm. 102, pàg. 5532.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5556/15, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a transferència a la comunitat
autònoma dels ports de Maó, La Savina, Eivissa i Alcúdia, i de
les instal·lacions nàutiques del Port de Palma. DS núm. 69,
pàg. 3976.

RGE núm. 894/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reducció del sector públic instrumental. DS núm. 81, pàg.
4645.

RGE núm. 895/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millores a l’impost de transmissions patrimonials. DS núm.
79, pàg. 4509.

RGE núm. 1753/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a redistribució de la recaptació de la Llei de l’impost d’estades
turístiques. DS núm. 65, pàg. 3723.

RGE núm. 2565/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i

Mixt, relativa a drets del personal del sector públic i
estabilització de les plantilles. DS núm. 73, pàg. 4193.

RGE núm. 3375/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls d’un acord urgent entres els grups parlamentaris en el
Congrés dels Diputats per a la tramitació i l’aprovació dels
pressuposts generals de l’Estat de 2017. DS núm. 75, pàg.
4296.

RGE núm. 5342/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a rebuig als pressupostos generals de l’Estat per al
2017. DS núm. 75, pàg. 4285.

RGE núm. 12742/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a responsabilitat en la contractació amb les empreses
del Sr. Jaume Garau i Taberner. DS núm. 103, pàg. 5574.

Compareixences 
RGE núm. 10049/17, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presentació del
límit màxim de despesa no financera per a l’exercici de 2018,
amb debat i votació, DS núm. 93, pàg. 4986.

D’altres
Debat i votació de l’escrit RGE núm. 8535/17, del Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, de sol·licitud
de dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears sobre el
dictamen de la Comissió de Turisme del Projecte de llei RGE
núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS núm. 87,
pàg. 4802.

RIBAS I RIBAS, MARIA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 2542/17, relativa a l’obertura de l’escoleta de 0

a 3 anys de Can Nebot. DS núm. 67, pàg. 3806.
RGE núm. 3648/17, relativa a dispositius d’emergència

desplegats per a l’extinció de l’incendi de Ses Feixes de Vila.
DS núm. 70, pàg. 4005.

RGE núm. 6751/17, relativa a escoleta de Can Nebot a
Eivissa. DS núm. 79, pàg. 4470.

RGE núm. 7526/17, relativa a subministrament d’aigua no
apta per al consum a les cales de Sant Josep d’Eivissa. DS núm.
82, pàg. 4679.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5948, 5955, 5965.

Proposicions de llei
RGE núm. 4974/15, de modificació de la Llei 20/2006, de

15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
per introduir mesures de transparència i participació. Debat i
votació, DS núm. 83, pàg. 4738.
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Interpel·lacions
RGE núm. 1670/17, relativa a política general del Govern

pel fa al compliment dels concerts educatius d’ESO dels
centres del Parc Bit. DS núm. 71, pàg. 4065.

RGE núm. 1671/17, relativa a política general del Govern
en relació amb l'abandonament de la política cultural de l'IEB.
DS núm. 72, pàg. 4120.

RGE núm. 1672/17, relativa a política general del Govern
pel que fa a gestió administrativa i als serveis que presten els
auxiliars tècnics educatius als centres de les Illes Balears. DS
núm. 73, pàg. 4166.

RGE núm. 1673/17, relativa a política general del Govern
pel que fa a la situació dels plans d’igualtat del personal
empleat públic docent i estatutari de l’administració
autonòmica. DS núm. 74, pàg. 4221.

RGE núm. 5402/17, relativa a política general en matèria
d'educació del Govern en relació amb la intervenció en
xerrades educatives a centres escolars de les Illes Balears de
diverses persones que han causat alarma social. DS núm. 81,
pàg. 4630.

RGE núm. 10137/17, relativa a inici del curs escolar 2017-
2018. DS núm. 95, pàg. 5108.

RGE núm. 10138/17, relativa a política general del Govern
en relació amb la gestió de l’esport. DS núm. 102, pàg. 5517.

Mocions
RGE núm. 2945/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

normativa de policies locals. DS núm. 68, pàg. 3888.
RGE núm. 4367/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment dels concerts educatius d’ESO dels centres del
Parc Bit. DS núm. 73, pàg. 4172.

RGE núm. 5183/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gestió administrativa i serveis que presten els auxiliars tècnics
educatius als centres de les Illes Balears. DS núm. 75, pàg.
4274.

RGE núm. 5403/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació dels plans d’igualtat del personal empleat públic
docent i estatutari de l’administració autonòmica. DS núm. 76,
pàg. 4333.

RGE núm. 12318/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar 2017-2018. DS núm. 97, pàg.
5221.

RGE núm. 14958/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb la gestió
de l’esport. DS núm. 105, pàg. 5694.

RGE núm. 16723/17, de Grup Parlamentari Mixt, relativa
a adoctrinament en centres educatius. DS núm. 107, pàg. 5847.

Preguntes
RGE núm. 3298/17, relativa a saturació als centres Blai

Bonet i Consolació de Santanyí. DS núm. 69, pàg. 3917.
RGE núm. 5458/17, relativa a mesures per evitar actuacions

irregulars a l’àmbit universitari. DS núm. 75, pàg. 4249.
RGE núm. 5918/17, relativa a abandonament escolar a les

Illes Balears. DS núm. 77, pàg. 4354.
RGE núm. 6195/17, relativa a dotació adequada d’efectius

de la policia local als municipis de les Illes Balears. DS núm.
78, pàg. 4417.

RGE núm. 6752/17, relativa a retallades en el servei de
formació a distància del professorat. DS núm. 79, pàg. 4471.

RGE núm. 6984/17, relativa a ràtios a primària a les Illes
Balears. DS núm. 80, pàg. 4526.

RGE núm. 7128/17, relativa a cobrament íntegre de la
nòmina per part dels docents quan es troben de baixa per
malaltia. DS núm. 81, pàg. 4615.

RGE núm. 8490/17, relativa a l’aprofitament d’enquestes
per adoctrinar els escolars en contra de la realitat d’Espanya.
DS núm. 85, pàg. 4780.

RGE núm. 8837/17, relativa a la gestió de les oposicions
dels docents. DS núm. 89, pàg. 4868.

RGE núm. 8838/17, relativa a obtenció del títol d’ESO amb
dues assignatures suspeses. DS núm. 89, pàg. 4870.

RGE núm. 10108/17, relativa al català com a mèrit de
l’administració. DS núm. 93, pàg. 4955.

RGE núm. 10111/17, relativa al cessament del gerent de la
Fundació per a l'Esport Balear. DS núm. 93, pàg. 4963.

RGE núm. 10358/17, relativa a massificació a les aules. DS
núm. 94, pàg. 5050.

RGE núm. 11861/17, relativa a inici de curs escolar a l’IES
Felanitx. DS núm. 96, pàg. 5155.

RGE núm. 11863/17, relativa a compliment de les
obligacions en matèria de participació ciutadana. DS núm. 96,
pàg. 5158.

RGE núm. 12491/17, relativa a nova escola a Caimari. DS
núm. 97, pàg. 5208.

RGE núm. 12989/17, relativa a col·laboració amb l’IRIE.
DS núm. 98, pàg. 5263.

RGE núm. 14103/17, relativa a diàleg amb el conseller
d’Educació i Universitat. DS núm. 100, pàg. 5424.

RGE núm. 14832/17, relativa a necessitats educatives a
Binissalem. DS núm. 103, pàg. 5566.

RGE núm. 15140/17, relativa a ràtios en els centres de les
Illes Balears. DS núm. 104, pàg. 5607.

RGE núm. 16542/17, relativa a mal estat del Col·legi Santa
Isabel de Palma. DS núm. 106, pàg. 5751.

RGE núm. 16964/17, relativa a necessitats educatives del
municipi d'Inca. DS núm. 107, pàg. 5833.

RGE núm. 16965/17, relativa a avançament al mes de juliol
de les proves de selectivitat. DS núm. 107, pàg. 5834.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6266/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment de l’obligació de transparència de resoldre
reclamacions ciutadanes en matèria d’informació pública. DS
núm. 105, pàg. 5716.

RGE núm. 6607/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en relació amb la malaltia celíaca i altres
intoleràncies alimentàries. DS núm. 77, pàg. 4398.

RGE núm. 15235/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la limitació dels deures escolars. DS núm.
71, pàg. 4083.

RGE núm. 3224/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política estatal de beques. DS núm. 93, pàg. 5025.

SAURA I LEÓN, CARLOS (Grup Parlamentari Podem
Illes Balears)

Projectes de llei
RGE núm. 2320/17, de Cambres Oficials de Comerç,

Indústria, Serveis i Navegació de les Illes Balears. DS núm. 76,
pàg. 4340.
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RGE núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de 17
de maig, d’estadística de les Illes Balears. DS núm. 88, pàg.
4842.

RGE núm. 9443/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 17
de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 106, pàg. 5797.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5884, 5897, 5986, 5992.

Proposicions de llei
RGE núm. 3206/16, dels grups parlamentaris Podem Illes

Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista, per
modificar la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals
que viuen en l’entorn humà, en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Proposta de retirada, DS núm. 91, pàg. 4918.

RGE núm. 16986/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, per a la reducció de la pobresa energètica
de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm. 68, pàg.
3899.

RGE núm. 6445/17, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, de
regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 82, pàg. 4717. Debat i votació, DS núm.
90, pàg, 4896.

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 14947/17, del Grup Parlamentari Popular;

14949/17, del Grup Parlamentari Mixt; i 14970/17, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears; de devolució,
al Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.
DS núm. 104, pàg. 5624.

Interpel·lacions
RGE núm. 1929/17, relativa a línies polítiques generals del

Govern en matèria d'energia. DS núm. 67, pàg. 3817.

Mocions
RGE núm. 17244/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb el model
d’IB3. DS núm. 64, pàg. 3679.

RGE núm. 3225/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a línies polítiques generals del Govern en
matèria d'energia. DS núm. 69, pàg. 3966.

Preguntes
RGE núm. 1793/17, relativa a gas natural i transició

energètica. DS núm. 64, pàg. 3659.
RGE núm. 2343/17, relativa a internalitzar els serveis dels

hospitals públics. DS núm. 66, pàg. 3766.
RGE núm. 2552/17, relativa a Llei Montoro. DS núm. 67,

pàg. 3815.
RGE núm. 3043/17, relativa a l’Ajuntament de

Valldemossa. DS núm. 68, pàg. 3865.
RGE núm. 3640/17, relativa a pujada de preus de

l’habitatge de les Illes Balears. DS núm. 70, pàg. 4011.
RGE núm. 4088/17, relativa a interlocutòria de Cursach. DS

núm. 71, pàg. 4055.
RGE núm. 4513/17, relativa a moratòria d’hotels urbans.

DS núm. 73, pàg. 4154.

RGE núm. 5684/17, relativa a treballadors de KLE. DS
núm. 76, pàg. 4317.

RGE núm. 6192/17, relativa a treballadors i treballadores
d’IB3. DS núm. 78, pàg. 4415.

RGE núm. 7137/17, relativa a llibertat d’expressió a la UIB.
DS núm. 81, pàg. 4619.

RGE núm. 8487/17, relativa a limitació de turistes. DS núm.
86, pàg. 4795.

RGE núm. 10364/17, relativa al nou REB. DS núm. 94,
pàg. 5046.

RGE núm. 12494/17, relativa a comerços històrics. DS
núm. 97, pàg. 5199.

RGE núm. 14099/17, relativa a concerts amb la sanitat
pública. DS núm. 100, pàg. 5418.

RGE núm. 15137/17, relativa a pressupost d'IB3. DS núm.
104, pàg. 5599.

RGE núm. 16972/17, relativa a preu del lloguer. DS núm.
107, pàg. 5826.

Proposicions no de llei
RGE núm. 12576/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a règim especial de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg.
4654.

RGE núm. 3412/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a independència i garanties del Poder Judicial.
DS núm. 94, pàg. 5062.

RGE núm. 3569/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a necessitats de consens en les inversions anunciades
per AENA a l’aeroport de Palma, així com que les prevegi a la
resta d’aeroports de les Illes Balears. DS núm. 73, pàg. 4182.

RGE núm. 5342/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a rebuig als pressupostos generals de l’Estat per al
2017. DS núm. 75, pàg. 4285.

RGE núm. 12516/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport als cossos i forces de seguretat de l’Estat com
a garants de l’estat de dret. DS núm. 98, pàg. 5294.

RGE núm. 12742/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a responsabilitat en la contractació amb les empreses
del Sr. Jaume Garau i Taberner. DS núm. 103, pàg. 5574.

RGE núm. 15304/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a Pla de transició energètica de les Illes
Balears. DS núm. 105, pàg. 5725.

RGE núm. 16760, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a millores en les condicions de salut i seguretat laborals en els
aeroports de les Illes Balears. DS núm. 107, pàg. 5867.

Compareixences 
RGE núm. 10049/17, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presentació del
límit màxim de despesa no financera per a l’exercici de 2018,
amb debat i votació, DS núm. 93, pàg. 4986.

SEIJAS I PATIÑO, MARIA MONTSERRAT (Grup
Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19

de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS núm. 87,
pàg. 4811.
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RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5985, 6019, 6043, 6049, 6058, 6083, 6091.

Proposicions de llei
RGE núm. 16986/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, per a la reducció de la pobresa energètica
de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm. 68, pàg.
3899.

Decrets llei
3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de

19 de juliol, del turisme de les Illes Balears i de mesures per
afrontar l’emergència en matèria d’habitatge a les Illes Balears.
DS núm. 92, pàg. 4924.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 5769/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears; 6590/17, del Grup Parlamentari Popular;
i 6708/17, del Grup Parlamentari Mixt, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS
núm. 80, pàg. 4559.

Interpel·lacions
RGE núm. 5834/17, relativa a estat actual del document de

voluntats anticipades. DS núm. 82, pàg. 4686.
RGE núm. 9867/17, relativa a política del Govern amb la

distribució de l’impost turístic. DS núm. 94, pàg. 5057.

Mocions
RGE núm. 2287/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a aplicació transversal de la Llei d’igualtat. DS núm. 66, pàg.
3783.

RGE núm. 3225/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a línies polítiques generals del Govern en
matèria d'energia. DS núm. 69, pàg. 3966.

RGE núm. 3345/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de transparència. DS
núm. 70, pàg. 4028.

RGE núm. 4220/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb les comissions o
els grups de treball sociosanitaris. DS núm. 72, pàg. 4126.

RGE núm. 5866/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a declaració de l’Organització Mundial del
Turisme 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible per al
Desenvolupament. DS núm. 76, pàg. 4378.

RGE núm. 7015/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a model de transport públic. DS
núm. 81, pàg. 4635.

RGE núm. 7333/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb les clàusules
socials. DS núm. 93, pàg. 4975.

RGE núm. 11072/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a política de repartiment de l’impost turístic. DS núm. 96, pàg.
5171.

Preguntes
RGE núm. 1972/17, relativa a servei d'ambulàncies amb

accidentats de trànsit. DS núm. 65, pàg. 3706.

RGE núm. 3663/17, relativa a intervenció del suïcidi. DS
núm. 70, pàg. 4020.

RGE núm. 4061/17, relativa a liquidació del conveni entre
el CSIC i l’Ibsalut. DS núm. 71, pàg. 4061.

RGE núm. 5252/17, relativa a renovació del conveni entre
el CSIC i la CAIB. DS núm. 75, pàg. 4261.

RGE núm. 5931/17, relativa a tancaments dels treballadors
del Psiquiàtric. DS núm. 77, pàg. 4366.

RGE núm. 6979/17, relativa a transparència en les llistes
d’espera. DS núm. 80, pàg. 4535.

RGE núm. 7548/17, relativa a curs de policia local. DS
núm. 82, pàg. 4680.

RGE núm. 10082/17, relativa a repartiment de l'impost
turístic. DS núm. 93, pàg. 4951.

RGE núm. 10812/17, relativa a tuteles de l’ib-salut. DS
núm. 95, pàg. 5096.

RGE núm. 12987/17, relativa a protocol d’assetjament
escolar. DS núm. 98, pàg. 5253.

RGE núm. 14158/17, relativa a llistes d'espera de sanitat.
DS núm. 102, pàg. 5510.

RGE núm. 15264/17, relativa a acords privats entre MÉS
per Menorca i el Govern. DS núm. 105, pàg. 5681.

RGE núm. 16529/17, relativa a estudis encarregats per
l’administració. DS núm. 106, pàg. 5752.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6607/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a actuacions en relació amb la malaltia celíaca i altres
intoleràncies alimentàries. DS núm. 77, pàg. 4398.

RGE núm. 1753/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a redistribució de la recaptació de la Llei de l’impost d’estades
turístiques. DS núm. 65, pàg. 3723.

RGE núm. 3569/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a necessitats de consens en les inversions anunciades
per AENA a l’aeroport de Palma, així com que les prevegi a la
resta d’aeroports de les Illes Balears. DS núm. 73, pàg. 4182.

RGE núm. 7109/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reprovació del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca
i Turisme. DS núm. 93, pàg. 5011.

RGE núm. 12742/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a responsabilitat en la contractació amb les empreses
del Sr. Jaume Garau i Taberner. DS núm. 103, pàg. 5574.

D'altres
Assignació d'escons, DS núm. 64, pàg. 3655.

SERRA I FERRER, VICENT (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret llei 3/2013,

de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de
les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres
privats d’atenció especialitzada. DS núm. 102, pàg. 5541.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6040, 6048.
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Interpel·lacions
RGE núm. 1669/17, relativa a política general del Govern

en relació amb les comissions o grups de treball sociosanitaris.
DS núm. 70, pàg. 4023.

RGE núm. 10825/17, relativa a política general del Govern
en relació amb l’ens públic Gestió Sanitària i Assistencial de
les Illes Balears. DS núm. 104, pàg. 5620.

Mocions
RGE núm. 4220/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en relació amb les comissions o
els grups de treball sociosanitaris. DS núm. 72, pàg. 4126.

RGE núm. 15363/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’ens
públic Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears. DS
núm. 106, pàg. 5766.

Preguntes
RGE núm. 2339/17, relativa a criteris d’adjudicació dels

caps de secció de l’Ib-salut. DS núm. 66, pàg. 3771.
RGE núm. 2539/17, relativa a gratuïtat de l’aparcament de

Can Misses. DS núm. 67, pàg. 3816.
RGE núm. 3058/17, relativa a incidències en relació amb

l’Hospital de Son Espases i Can Misses. DS núm. 68, pàg.
3864.

RGE núm. 3293/17, relativa a dimissió de la coordinadora
del PAC de Binissalem. DS núm. 69, pàg. 3923.

RGE núm. 3951/17, relativa a situació dels treballadors de
neteja de l’empresa KLE. DS núm. 70, pàg. 4012.

RGE núm. 4063/17, relativa a servei d’al·lergologia a la
cartera de serveis de l’Ibsalut. DS núm. 71, pàg. 4054.

RGE núm. 4304/17, relativa a escoleta de Son Espases. DS
núm. 72, pàg. 4111.

RGE núm. 4527/17, relativa a assistència als malalts
al·lèrgics. DS núm. 73, pàg. 4156.

RGE núm. 4809/17, relativa a mesures de seguretat
extraordinàries de la companyia Ryanair. DS núm. 74, pàg.
4213.

RGE núm. 5454/17, relativa a pagament de les nòmines als
treballadors de l’empresa KLE. DS núm. 75, pàg. 4257.

RGE núm. 5687/17, relativa a mesures de fidelització del
personal sanitari. DS núm. 76, pàg. 4320.

RGE núm. 5917/17, relativa a retallades al grup social
Amics. DS núm. 77, pàg. 4363.

RGE núm. 6196/17, relativa a retallades a la unitat de
tabaquisme de l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera. DS núm.
78, pàg. 4423.

RGE núm. 6749/17, relativa a retallades en la contractació
de personal d’infermeria en el servei d’urgències hospitalàries.
DS núm. 79, pàg. 4480.

RGE núm. 7079/17, relativa a renúncies de metges del
servei d’urgències de Can Misses. DS núm. 80, pàg. 4532.

RGE núm. 7356/17, relativa a lloguer d’habitacions a
l’antic Can Misses d’Eivissa. DS núm. 81, pàg. 4621.

RGE núm. 7522/17, relativa a programa de detecció precoç
del càncer colorectal. DS núm. 82, pàg. 4677.

RGE núm. 7885/17, relativa a personal de l’ib-salut durant
aquest estiu. DS núm. 85, pàg. 4776.

RGE núm. 10112/17, relativa a desproveïment de vacunes
a les Illes Balears. DS núm. 93, pàg. 4959.

RGE núm. 10356/17, relativa a decret pel qual s’aproven
els estatuts de l’entitat pública empresarial Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears. DS núm. 94, pàg. 5049.

RGE núm. 10816/17, relativa a gestió de la consellera de
Salut. DS núm. 95, pàg. 5101.

RGE núm. 11862/17, relativa a desprivatització de la sanitat
balear. DS núm. 96, pàg. 5157.

RGE núm. 12487/17, relativa a fidelització sanitària. DS
núm. 97, pàg. 5207.

RGE núm. 13605/17, relativa a mosques en els quiròfans de
l’Hospital de Formentera. DS núm. 98, pàg. 5262.

RGE núm. 14101/17, relativa a preu de les habitacions de
l’antic Can Misses destinades a personal sanitari. DS núm. 100,
pàg. 5423.

RGE núm. 14105/17, relativa a ràtio d’infermeria a la UCI.
DS núm. 100, pàg. 5426.

RGE núm. 14185/17, relativa a programa de detecció del
càncer colorectal. DS núm. 102, pàg. 5509.

RGE núm. 14836/17, relativa a productes caducats a
l’Hospital Can Misses. DS núm. 103, pàg. 5559.

RGE núm. 15139/17, relativa a canvi de criteri de
l’aplicació de la reducció de la jornada al personal d’infermeria
de l’Hospital de Son Espases. DS núm. 104, pàg. 5608.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10348/17, dels grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a atenció sanitària universal. DS núm. 98, pàg. 5285.

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICORDIA (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5995, 6001, 6012.

Interpel·lacions
RGE núm. 9574/17, relativa a política general del Govern

en matèria de neteja de torrents. DS núm. 93, pàg. 4971.

Mocions
RGE núm. 10670/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política del Govern en matèria de neteja de torrents.
DS núm. 95, pàg. 5112.

Preguntes
RGE núm. 2335/17, relativa a saturació de les urgències

dels centres hospitalaris de les Illes Balears. DS núm. 66, pàg.
3760.

RGE núm. 2336/17, relativa a solució del problema de
l’aparcament de l’Hospital de Son Espases. DS núm. 66, pàg.
3764.

RGE núm. 5831/17, relativa a edificacions en àrees
protegides. DS núm. 76, pàg. 4311.

RGE núm. 5920/17, relativa a lluita contra la processionària
del pi. DS núm. 77, pàg. 4356.

RGE núm. 7887/17, relativa al pagament de les ajudes del
PDR al pagesos de les Illes Balears. DS núm. 85, pàg. 4777.
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RGE núm. 15314/17, relativa a negociar el traspàs de la
promoció turística als consells insulars. DS núm. 105, pàg.
5668.

RGE núm. 15437/17, relativa a hospital de mitjana i llarga
estada a la comarca de Manacor. DS núm. 105, pàg. 5670.

RGE núm. 16968/17, relativa a presentació a Menorca de
les ajudes per a la conservació del patrimoni cultural i natural
a les explotacions agrícoles a les Illes Balears. DS núm. 107,
pàg. 5822.

Proposicions no de llei
RGE núm. 15304/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a Pla de transició energètica de les Illes
Balears. DS núm. 105, pàg. 5725.

SUREDA I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears)

Projectes de llei
RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat universal de les Illes

Balears. DS núm. 90, pàg. 4882.
RGE núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de 17

de maig, d’estadística de les Illes Balears. DS núm. 88, pàg.
4842.

RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret llei 3/2013,
de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de
les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres
privats d’atenció especialitzada. DS núm. 102, pàg. 5541.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5958, 5966, 6018, 6025, 6102, 6109.

Proposicions de llei
RGE núm. 4974/15, de modificació de la Llei 20/2006, de

15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
per introduir mesures de transparència i participació. Debat i
votació, DS núm. 83, pàg. 4738.

RGE núm. 4582/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, de la memòria democràtica de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 80, pàg. 4589.

RGE núm. 6445/17, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, de
regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 82, pàg. 4717.

Mocions
RGE núm. 2287/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a aplicació transversal de la Llei d’igualtat. DS núm. 66, pàg.
3783.

RGE núm. 4220/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb les comissions o
els grups de treball sociosanitaris. DS núm. 72, pàg. 4126.

RGE núm. 4367/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment dels concerts educatius d’ESO dels centres del
Parc Bit. DS núm. 73, pàg. 4172.

RGE núm. 5183/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gestió administrativa i serveis que presten els auxiliars tècnics
educatius als centres de les Illes Balears. DS núm. 75, pàg.
4274.

RGE núm. 5403/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació dels plans d’igualtat del personal empleat públic
docent i estatutari de l’administració autonòmica. DS núm. 76,
pàg. 4333.

RGE núm. 6069/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a política del Govern respecte de les autopistes
d’Eivissa. DS núm. 79, pàg. 4488.

RGE núm. 7333/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb les clàusules
socials. DS núm. 93, pàg. 4975.

RGE núm. 11072/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a política de repartiment de l’impost turístic. DS núm. 96, pàg.
5171.

RGE núm. 12318/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar 2017-2018. DS núm. 97, pàg.
5221.

RGE núm. 14958/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb la gestió
de l’esport. DS núm. 105, pàg. 5694.

RGE núm. 15363/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’ens
públic Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears. DS
núm. 106, pàg. 5766.

RGE núm. 16723/17, de Grup Parlamentari Mixt, relativa
a adoctrinament en centres educatius. DS núm. 107, pàg. 5847.

Preguntes
RGE núm. 1979/17, relativa a competicions en casos

d'emergència meteorològica. DS núm. 65, pàg. 3709.
RGE núm. 2533/17, relativa a reforma de l’Hospital de

Manacor. DS núm. 67, pàg. 3807.
RGE núm. 3303/17, relativa a procés de selecció per als

informatius d’IB3. DS núm. 69, pàg. 3920.
RGE núm. 4060/17, relativa a contractacions a l’estiu a Can

Misses. DS núm. 71, pàg. 4052.
RGE núm. 4536/17, relativa a revisió dels equips directius

dels centres escolars. DS núm. 73, pàg. 4150.
RGE núm. 5693/17, relativa a sociosanitari de Menorca. DS

núm. 76, pàg. 4316.
RGE núm. 6201/17, relativa a Centre Bit d’Inca. DS núm.

78, pàg. 4420.
RGE núm. 6992/17, relativa a Pla d’infraestructures

d’atenció primària. DS núm. 80, pàg. 4530.
RGE núm. 7529/17, relativa a Pla de mobilitat sostenible

d’espais naturals. DS núm. 82, pàg. 4675.
RGE núm. 8794/17, relativa a saturació de les urgències

hospitalàries. DS núm. 89, pàg. 4872.
RGE núm. 10352/17, relativa a taxa d’abandonament

escolar. DS núm. 94, pàg. 5039.
RGE núm. 11850/17, relativa a manca de pediatres. DS

núm. 96, pàg. 5147.
RGE núm. 12985/17, relativa a accés dels centres educatius

a Internet. DS núm. 98, pàg. 5252.
RGE núm. 14176/17, relativa a llistes d'interins docents. DS

núm. 102, pàg. 5503.
RGE núm. 15134/17, relativa a adoctrinament a les aules.

DS núm. 104, pàg. 5601.
RGE núm. 16537/17, relativa a decret dels serveis

assistencials en la guarda d’infants. DS núm. 106, pàg. 5746.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-105.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-105.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-107.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-105.pdf#page=61
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-090.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-088.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=45
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-108-01.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-108-01.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-083.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-080.pdf#page=71
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-082.pdf#page=51
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-066.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-072.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-073.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-075.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-076.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-079.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-093.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-096.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-097.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-105.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-106.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-106.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-107.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-065.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-067.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-069.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-073.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-076.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-076.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-078.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-078.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-080.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-082.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-089.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-094.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-096.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-096.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-098.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-104.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-106.pdf#page=8


58 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2017

Proposicions no de llei
RGE núm. 6607/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a actuacions en relació amb la malaltia celíaca i altres
intoleràncies alimentàries. DS núm. 77, pàg. 4398.

RGE núm. 11211/16, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears i MÉS per Mallorca, relativa a reclamar la titularitat del
domini o d'altres drets reals immatriculats a favor de l'Església
catòlica a les Illes Balears. DS núm. 67, pàg. 3834.

RGE núm. 14974/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista,
Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
regulació de l’exercici de les professions de l’esport. DS núm.
71, pàg. 4093.

RGE núm. 15235/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la limitació dels deures escolars. DS núm.
71, pàg. 4083.

RGE núm. 3224/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política estatal de beques. DS núm. 93, pàg. 5025.

RGE núm. 10348/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a atenció sanitària universal. DS núm. 98, pàg. 5285.

D’altres
Conclusions de la Comissió no permanent d’investigació

sobre les autopistes d’Eivissa. DS núm. 78, pàg. 4440.

TADEO I FLORIT, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 2320/17, de Cambres Oficials de Comerç,

Indústria, Serveis i Navegació de les Illes Balears. DS núm. 76,
pàg. 4340.

RGE núm. 2490/17, d’indústria de les Illes Balears. DS
núm. 83, pàg. 4752.

RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat universal de les Illes
Balears. DS núm. 90, pàg. 4882.

RGE núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de 17
de maig, d’estadística de les Illes Balears. DS núm. 88, pàg.
4842.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6051, 6056, 6066.

Interpel·lacions
RGE núm. 10139/17, relativa a política general del Govern

en relació amb l’evolució del mercat laboral. DS núm. 103,
pàg. 5567.

Mocions
RGE núm. 3225/17, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a línies polítiques generals del Govern en
matèria d'energia. DS núm. 69, pàg. 3966.

RGE núm. 15230/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l’evolució
del mercat laboral. DS núm. 105, pàg. 5705.

Preguntes
RGE núm. 1984/17, relativa a traspàs de promoció turística

als consells insulars. DS núm. 65, pàg. 3708.

RGE núm. 4810/17, relativa a denúncia dels treballadors
dels informatius d’IB3. DS núm. 74, pàg. 4206.

RGE núm. 5688/17, relativa a adjudicació de la web del
Saló Nàutic de Palma. DS núm. 76, pàg. 4310.

RGE núm. 10357/17, relativa a canvi d’ubicació de la Fira
Nupcial. DS núm. 94, pàg. 5043.

RGE núm. 10819/17, relativa a la vaga de la Fundació BIT.
DS núm. 95, pàg. 5099.

RGE núm. 11866/17, relativa a respecte als drets dels
treballadors per part de l’administració. DS núm. 96, pàg.
5154.

RGE núm. 12492/17, relativa a funció del Govern en la
negociació laboral. DS núm. 97, pàg. 5205.

RGE núm. 12944/17, relativa a reivindicacions dels
treballadors de les diferents empreses públiques del Govern.
DS núm. 98, pàg. 5260.

Proposicions no de llei
RGE núm. 757/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

foment de les mesures dirigides a emprenedors i autònoms. DS
núm. 69, pàg. 3985.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5913, 5916.

Decrets llei
1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006,

de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la CAIB, i de mesures en matèria de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears. DS núm. 64, pàg. 3691.

Mocions
RGE núm. 2945/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

normativa de policies locals. DS núm. 68, pàg. 3888.
RGE núm. 14958/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb la gestió
de l’esport. DS núm. 105, pàg. 5694.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6266/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment de l’obligació de transparència de resoldre
reclamacions ciutadanes en matèria d’informació pública. DS
núm. 105, pàg. 5716.

RGE núm. 14974/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista,
Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
regulació de l’exercici de les professions de l’esport. DS núm.
71, pàg. 4093.

RGE núm. 2297/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a iniciativa en suport a la democràcia i contra
la judicialització del procés sobiranista de Catalunya. DS núm.
67, pàg. 3844.

RGE núm. 5695/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a establir l’obligació que les
secretaries generals de les conselleries siguin ocupades per
funcionaris. DS núm. 96, pàg. 5182.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-077.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-067.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-093.pdf#page=77
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-098.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-078.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-076.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-083.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-083.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-090.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-088.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-108-01.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-108-01.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-103.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-069.pdf#page=54
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-105.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-065.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-074.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-076.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-094.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-095.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-096.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-097.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-098.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-069.pdf#page=73
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-069.pdf#page=73
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-108-01.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-108-01.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-064.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-068.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-105.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-105.pdf#page=52
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-105.pdf#page=52
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-067.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-067.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-096.pdf#page=38


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2017 59

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret llei 3/2013,

de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de
les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres
privats d’atenció especialitzada. DS núm. 102, pàg. 5541.

Mocions
RGE núm. 15363/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb l’ens
públic Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears. DS
núm. 106, pàg. 5766.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6607/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a actuacions en relació amb la malaltia celíaca i altres
intoleràncies alimentàries. DS núm. 77, pàg. 4398.

RGE núm. 10348/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a atenció sanitària universal. DS núm. 98, pàg. 5285.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat universal de les Illes

Balears. DS núm. 90, pàg. 4882.
RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19

de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS núm. 87,
pàg. 4811.

RGE núm. 7657/17, d’urbanisme de les Illes Balears. DS
núm. 106, pàg. 5772.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5901, 6014, 6111.

Proposicions de llei
RGE núm. 14567/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 66, pàg. 3792.

RGE núm. 2906/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Popular, Socialista, Podem Illes Balears, El Pi
Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt, sobre
la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció
espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca
i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals. Presa
en consideració, DS núm. 72, pàg. 4134.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 5769/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears; 6590/17, del Grup Parlamentari Popular;
i 6708/17, del Grup Parlamentari Mixt, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS
núm. 80, pàg. 4559.

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 99, pàg. 5310.
Propostes de resolució, DS núm. 101, pàg. 5436.

Mocions
RGE núm. 2398/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a la millora de la futura normativa
d'estades turístiques en habitatges. DS núm. 67, pàg. 3822.

RGE núm. 7015/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a model de transport públic. DS
núm. 81, pàg. 4635.

RGE núm. 7333/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb les clàusules
socials. DS núm. 93, pàg. 4975.

Preguntes
RGE núm. 1540/17, relativa a mitjans de vigilància del

fondeig al Parc Natural de Ses Salines. DS núm. 64, pàg. 3656.
RGE núm. 2341/17, relativa a fibra òptica a Formentera i a

Eivissa. DS núm. 66, pàg. 3773.
RGE núm. 3252/17, relativa a Pla de lloguer social. DS

núm. 69, pàg. 3918.
RGE núm. 3980/17, relativa a compliment de la Llei de

drets del col·lectiu LGTBI i de la Llei d’igualtat entre homes
i dones. DS núm. 71, pàg. 4051.

RGE núm. 4804/17, relativa a mesures de promoció d’accés
a l’habitatge a l’illa de Formentera. DS núm. 74, pàg. 4208.

RGE núm. 5641/17, relativa a Llei de capitalitat i
descomptes a residents balears en el transport públic. DS núm.
76, pàg. 4315.

RGE núm. 6739/17, relativa a vigilància de S’Espalmador.
DS núm. 79, pàg. 4474.

RGE núm. 7097/17, relativa a transport marítim de
passatgers de baix cost. DS núm. 81, pàg. 4614.

RGE núm. 10226/17, relativa a traspàs de la promoció
turística. DS núm. 94, pàg. 5052.

RGE núm. 12400/17, relativa a grau universitari de direcció
hotelera. DS núm. 97, pàg. 5209.

RGE núm. 13983/17, relativa a cartografia de la posidònia.
DS núm. 100, pàg. 5415.

RGE núm. 15067/17, relativa a col·laboració del Partit
Popular amb el Govern de les Illes Balears. DS núm. 104, pàg.
5598.

RGE núm. 16483/17, relativa a oficina de l’IBAVI a
Formentera. DS núm. 106, pàg. 5743.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5556/15, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a transferència a la comunitat
autònoma dels ports de Maó, La Savina, Eivissa i Alcúdia, i de
les instal·lacions nàutiques del Port de Palma. DS núm. 69,
pàg. 3976.

RGE núm. 12576/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a règim especial de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg.
4654.

Compareixences 
RGE núm. 10049/17, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presentació del
límit màxim de despesa no financera per a l’exercici de 2018,
amb debat i votació, DS núm. 93, pàg. 4986.
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Al·lusions
A la pregunta RGE núm. 16546/17, de la Sra. Prohens i

Rigo, relativa a fugida de metges i professionals sanitaris de les
Illes Balears. DS núm. 106, pàg. 5757.

VIDAL I VIDAL, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 5916/17, relativa a deixadesa al Port d’Andratx.

DS núm. 77, pàg. 4352.
RGE núm. 7891/17, relativa a actuacions en relació amb el

Pla hidrològic. DS núm. 89, pàg. 4866.
RGE núm. 14102/17, relativa a inversions a les escoles de

Santanyí. DS núm. 100, pàg. 5413.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I
ESPORTS, FRANCESCA TUR I RIERA

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6097, 6101.

Interpel·lacions
RGE núm. 10138/17, relativa a política general del Govern

en relació amb la gestió de l’esport. DS núm. 102, pàg. 5517.

Preguntes
RGE núm. 4810/17, relativa a denúncia dels treballadors

dels informatius d’IB3. DS núm. 74, pàg. 4206.
RGE núm. 4813/17, relativa a estudis sobre el públic que

assisteix als concerts de l’Orquestra Simfònica de les Illes
Balears. DS núm. 74, pàg. 4215.

RGE núm. 6192/17, relativa a treballadors i treballadores
d’IB3. DS núm. 78, pàg. 4415.

RGE núm. 6194/17, relativa a situació laboral a IB3. DS
núm. 78, pàg. 4414.

RGE núm. 6754/17, relativa a projecte de llei de
voluntariat. DS núm. 79, pàg. 4477.

RGE núm. 7126/17, relativa a Catalunya com a mirall de les
Illes Balears. DS núm. 81, pàg. 4622.

RGE núm. 7514/17, relativa a situació del projecte de llei
de consultes populars. DS núm. 82, pàg. 4678.

RGE núm. 10111/17, relativa al cessament del gerent de la
Fundació per a l'Esport Balear. DS núm. 93, pàg. 4963.

RGE núm. 11863/17, relativa a compliment de les
obligacions en matèria de participació ciutadana. DS núm. 96,
pàg. 5158.

RGE núm. 12489/17, relativa a veracitat de les
intervencions de la consellera de Cultura, Participació i
Esports. DS núm. 97, pàg. 5204.

RGE núm. 14159/17, relativa a baixes audiències de la
televisió pública balear. DS núm. 102, pàg. 5501.

RGE núm. 15133/17, relativa a accions arran  de l'expulsió
de passatgers d'un avió. DS núm. 104, pàg. 5597.

RGE núm. 15137/17, relativa a pressupost d'IB3. DS núm.
104, pàg. 5599.

RGE núm. 15312/17, relativa a presentació d’iniciatives per
part del Govern. DS núm. 105, pàg. 5680.

RGE núm. 16545/17, relativa a objectivitat i imparcialitat
d’IB3. DS núm. 106, pàg. 5741.

CONSELLER D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT, MARTÍ
XAVIER MARCH I CERDÀ

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5952, 5957.

Interpel·lacions
RGE núm. 1670/17, relativa a política general del Govern

pel fa al compliment dels concerts educatius d’ESO dels
centres del Parc Bit. DS núm. 71, pàg. 4065.

RGE núm. 1672/17, relativa a política general del Govern
pel que fa a gestió administrativa i als serveis que presten els
auxiliars tècnics educatius als centres de les Illes Balears. DS
núm. 73, pàg. 4166.

RGE núm. 5402/17, relativa a política general en matèria
d'educació del Govern en relació amb la intervenció en
xerrades educatives a centres escolars de les Illes Balears de
diverses persones que han causat alarma social. DS núm. 81,
pàg. 4630.

RGE núm. 10137/17, relativa a inici del curs escolar 2017-
2018. DS núm. 95, pàg. 5108.

RGE núm. 14012/17, relativa a matèria d’adoctrinament a
centres educatius. DS núm. 105, pàg. 5689.

Preguntes
RGE núm. 1795/17, relativa a problemes de calefacció als

centres educatius de les Illes Balears. DS núm. 64, pàg. 3661.
RGE núm. 1801/17, relativa a solució del problema de la

calefacció de determinats centres educatius de les Illes Balears.
DS núm. 64, pàg. 3663.

RGE núm. 1985/17, relativa a disminució d'alumnes a les
escoles d'idiomes. DS núm. 66, pàg. 3758.

RGE núm. 1987/17, relativa a infraestructures educatives
que finançarà el Govern a Eivissa. DS núm. 66, pàg. 3757.

RGE núm. 1988/17, relativa a pla de manteniment dels
centres de secundària. DS núm. 66, pàg. 3759.

RGE núm. 2334/17, relativa a retallades a les ajudes a
escoletes infantils públiques. DS núm. 66, pàg. 3769.

RGE núm. 2344/17, relativa a reunir-se amb l’Assemblea
de Docents. DS núm. 66, pàg. 3767.

RGE núm. 2542/17, relativa a l’obertura de l’escoleta de 0
a 3 anys de Can Nebot. DS núm. 67, pàg. 3806.

RGE núm. 3059/17, relativa a increment de la conflictivitat
escolar. DS núm. 68, pàg. 3870.

RGE núm. 3298/17, relativa a saturació als centres Blai
Bonet i Consolació de Santanyí. DS núm. 69, pàg. 3917.

RGE núm. 3641/17, relativa a pràctiques abusives a l’FP
dual. DS núm. 70, pàg. 4008.

RGE núm. 3945/17, relativa a eliminació del grau mitjà
d’ebenisteria de l’Escola d’Arts d’Eivissa. DS núm. 70, pàg.
4003.

RGE núm. 4066/17, relativa a atenció dels alumnes d’altes
capacitats. DS núm. 71, pàg. 4050.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-106.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-077.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-089.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-108-01.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-108-01.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-074.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-074.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-078.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-078.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-078.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-079.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-081.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-082.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-093.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-096.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-097.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-104.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-104.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-104.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-105.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-106.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-108-01.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-108-01.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-073.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-073.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-081.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-095.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-105.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-064.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-064.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-066.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-066.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-066.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-066.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-066.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-067.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-068.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-069.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-070.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-070.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=4


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2017 61

RGE núm. 4528/17, relativa a mesures en relació amb la
convidada d’un condemnat per enaltiment del terrorisme. DS
núm. 73, pàg. 4157.

RGE núm. 4536/17, relativa a revisió dels equips directius
dels centres escolars. DS núm. 73, pàg. 4150.

RGE núm. 4800/17, relativa a empreses de transport escolar
i viatgers. DS núm. 74, pàg. 4211.

RGE núm. 5458/17, relativa a mesures per evitar actuacions
irregulars a l’àmbit universitari. DS núm. 75, pàg. 4249.

RGE núm. 5643/17, relativa a materialització del pacte
educatiu. DS núm. 76, pàg. 4309.

RGE núm. 5918/17, relativa a abandonament escolar a les
Illes Balears. DS núm. 77, pàg. 4354.

RGE núm. 5929/17, relativa a regulació dels AD i ATD. DS
núm. 77, pàg. 4358.

RGE núm. 6750/17, relativa a serveis de fisioteràpia a les
escoles de Menorca. DS núm. 79, pàg. 4482.

RGE núm. 6751/17, relativa a escoleta de Can Nebot a
Eivissa. DS núm. 79, pàg. 4470.

RGE núm. 6752/17, relativa a retallades en el servei de
formació a distància del professorat. DS núm. 79, pàg. 4471.

RGE núm. 6983/17, relativa a noves tecnologies com a eina
útil per al sistema educatiu. DS núm. 80, pàg. 4525.

RGE núm. 6984/17, relativa a ràtios a primària a les Illes
Balears. DS núm. 80, pàg. 4526.

RGE núm. 7128/17, relativa a cobrament íntegre de la
nòmina per part dels docents quan es troben de baixa per
malaltia. DS núm. 81, pàg. 4615.

RGE núm. 7137/17, relativa a llibertat d’expressió a la UIB.
DS núm. 81, pàg. 4619.

RGE núm. 8490/17, relativa a l’aprofitament d’enquestes
per adoctrinar els escolars en contra de la realitat d’Espanya.
DS núm. 85, pàg. 4780.

RGE núm. 8836/17, relativa a millora de l’exercici de la
docència en els centres Cervantes i Vara de Rei de Sant Antoni.
DS núm. 89, pàg. 4867.

RGE núm. 8837/17, relativa a la gestió de les oposicions
dels docents. DS núm. 89, pàg. 4868.

RGE núm. 8838/17, relativa a obtenció del títol d’ESO amb
dues assignatures suspeses. DS núm. 89, pàg. 4870.

RGE núm. 10352/17, relativa a taxa d’abandonament
escolar. DS núm. 94, pàg. 5039.

RGE núm. 10358/17, relativa a massificació a les aules. DS
núm. 94, pàg. 5050.

RGE núm. 10798/17, relativa a condicions d’inici del nou
curs escolar. DS núm. 95, pàg. 5089.

RGE núm. 10817/17, relativa al transport públic escolar a
Menorca. DS núm. 95, pàg. 5091.

RGE núm. 10818/17, relativa a ampliació del Pla
d’infraestructures educatives a les Pitiüses. DS núm. 95, pàg.
5092.

RGE núm. 11853/17, relativa a irregularitats als autobusos
escolars. DS núm. 96, pàg. 5148.

RGE núm. 11858/17, relativa a convocatòries d’AD i
d’ATD. DS núm. 96, pàg. 5150.

RGE núm. 11861/17, relativa a inici de curs escolar a l’IES
Felanitx. DS núm. 96, pàg. 5155.

RGE núm. 12483/17, relativa a actuacions de directors
d'IES. DS núm. 97, pàg. 5201.

RGE núm. 12488/17, relativa a fisioterapeuta a Menorca.
DS núm. 97, pàg. 5198.

RGE núm. 12491/17, relativa a nova escola a Caimari. DS
núm. 97, pàg. 5208.

RGE núm. 12985/17, relativa a accés dels centres educatius
a Internet. DS núm. 98, pàg. 5252.

RGE núm. 12987/17, relativa a protocol d’assetjament
escolar. DS núm. 98, pàg. 5253.

RGE núm. 12989/17, relativa a col·laboració amb l’IRIE.
DS núm. 98, pàg. 5263.

RGE núm. 12991/17, relativa a problemes al transport
adaptat d’alumnes de Menorca. DS núm. 98, pàg. 5254.

RGE núm. 14102/17, relativa a inversions a les escoles de
Santanyí. DS núm. 100, pàg. 5413.

RGE núm. 14103/17, relativa a diàleg amb el conseller
d’Educació i Universitat. DS núm. 100, pàg. 5424.

RGE núm. 14176/17, relativa a llistes d'interins docents. DS
núm. 102, pàg. 5503.

RGE núm. 14832/17, relativa a necessitats educatives a
Binissalem. DS núm. 103, pàg. 5566.

RGE núm. 15134/17, relativa a adoctrinament a les aules.
DS núm. 104, pàg. 5601.

RGE núm. 15140/17, relativa a ràtios en els centres de les
Illes Balears. DS núm. 104, pàg. 5607.

RGE núm. 15142/17, relativa a aplicació del Pla
d'excel·lència educativa. DS núm. 104, pàg. 5604.

RGE núm. 16542/17, relativa a mal estat del Col·legi Santa
Isabel de Palma. DS núm. 106, pàg. 5751.

RGE núm. 16964/17, relativa a necessitats educatives del
municipi d'Inca. DS núm. 107, pàg. 5833.

RGE núm. 16965/17, relativa a avançament al mes de juliol
de les proves de selectivitat. DS núm. 107, pàg. 5834.

RGE núm. 16966/17, relativa a sistema de repartiment de
les ajudes per a estudis universitaris fora de les Illes Balears.
DS núm. 107, pàg. 5831.

CONSELLERA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES, CATALINA CLADERA I CRESPÍ

Projectes de llei
RGE núm. 9443/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 17

de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. DS núm. 106, pàg. 5797.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5977, 5982.

Decrets llei
1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006,

de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la CAIB, i de mesures en matèria de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears. DS núm. 64, pàg. 3691.

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 14947/17, del Grup Parlamentari Popular;

14949/17, del Grup Parlamentari Mixt; i 14970/17, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears; de devolució,
al Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.
DS núm. 104, pàg. 5624.
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Interpel·lacions
RGE núm. 22/17, relativa a normativa en policies locals.

DS núm. 66, pàg. 3778.
RGE núm. 1673/17, relativa a política general del Govern

pel que fa a la situació dels plans d’igualtat del personal
empleat públic docent i estatutari de l’administració
autonòmica. DS núm. 74, pàg. 4221.

RGE núm. 4662/17, relativa a política del Govern en
relació amb la contractació pública. DS núm. 78, pàg. 4434.

RGE núm. 10140/17, relativa a política general del Govern
en relació amb els ingressos tributaris i l’endeutament. DS núm.
106, pàg. 5760.

Preguntes
RGE núm. 1989/17, relativa a plans d'igualtat als diferents

sectors de l'administració. DS núm. 65, pàg. 3711.
RGE núm. 2541/17, relativa a convenis que té previst el

Govern en relació amb el protocol d’intencions signat el passat
3 de desembre del 2015. DS núm. 67, pàg. 3811.

RGE núm. 2552/17, relativa a Llei Montoro. DS núm. 67,
pàg. 3815.

RGE núm. 3043/17, relativa a l’Ajuntament de
Valldemossa. DS núm. 68, pàg. 3865.

RGE núm. 3648/17, relativa a dispositius d’emergència
desplegats per a l’extinció de l’incendi de Ses Feixes de Vila.
DS núm. 70, pàg. 4005.

RGE núm. 4064/17, relativa a consens amb una proposta de
nou REB. DS núm. 71, pàg. 4058.

RGE núm. 4301/17, relativa a nou règim especial per a les
Illes Balears. DS núm. 72, pàg. 4112.

RGE núm. 4799/17, relativa a pressuposts generals de
l’Estat 2017. DS núm. 74, pàg. 4210.

RGE núm. 5410/17, relativa a renúncia d’herències. DS
núm. 75, pàg. 4253.

RGE núm. 5457/17, relativa a valoració del Pla antifrau. DS
núm. 75, pàg. 4260.

RGE núm. 5641/17, relativa a Llei de capitalitat i
descomptes a residents balears en el transport públic. DS núm.
76, pàg. 4315.

RGE núm. 5686/17, relativa a liquidació de bestretes amb
els consells insulars. DS núm. 76, pàg. 4321.

RGE núm. 5914/17, relativa a implicació del Govern en la
seguretat de les festes de Sant Joan. DS núm. 77, pàg. 4351.

RGE núm. 5924/17, relativa a impost de begudes
ensucrades. DS núm. 77, pàg. 4357.

RGE núm. 6188/17, relativa a mesures contra l’adjudicació
de contractes. DS núm. 78, pàg. 4426.

RGE núm. 6195/17, relativa a dotació adequada d’efectius
de la policia local als municipis de les Illes Balears. DS núm.
78, pàg. 4417.

RGE núm. 6753/17, relativa a compliment de les
obligacions tributàries. DS núm. 79, pàg. 4479.

RGE núm. 7518/17, relativa a nivell 33. DS núm. 82, pàg.
4671.

RGE núm. 8492/17, relativa a l’apujada d’imposts. DS
núm. 85, pàg. 4781.

RGE núm. 10364/17, relativa al nou REB. DS núm. 94,
pàg. 5046.

RGE núm. 12438/17, relativa a central de compres. DS
núm. 97, pàg. 5200.

RGE núm. 12990/17, relativa a liquidació de les bestretes
als consells insulars. DS núm. 98, pàg. 5259.

RGE núm. 14104/17, relativa a servei de neteja dels centres
educatius de les Illes Balears. DS núm. 100, pàg. 5420.

RGE núm. 14106/17, relativa a nou model finançament
autonòmic. DS núm. 100, pàg. 5421.

RGE núm. 14189/17, relativa a modificació de la llei que
regula l’impost del turisme sostenible. DS núm. 102, pàg. 5500.

RGE núm. 14835/17, relativa a reducció del Fons de
Contingència en el pressupost general de la CAIB per al 2018.
DS núm. 103, pàg. 5564.

RGE núm. 15067/17, relativa a col·laboració del Partit
Popular amb el Govern de les Illes Balears. DS núm. 104, pàg.
5598.

RGE núm. 16532/17, relativa a deute històric. DS núm.
106, pàg. 5745.

Compareixences 
RGE núm. 10049/17, en relació amb la presentació del límit

màxim de despesa no financera per a l’exercici de 2018, amb
debat i votació, DS núm. 93, pàg. 4986.

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

Projectes de llei
RGE núm. 873/17, de declaració del Parc Natural

Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos. DS núm. 82,
pàg. 4691.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5999, 6003.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 4122/17, de devolució, del Grup Parlamentari

Popular, al Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del
Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
DS núm. 74, pàg. 4226.

Interpel·lacions
RGE núm. 9574/17, relativa a política general del Govern

en matèria de neteja de torrents. DS núm. 93, pàg. 4971.
RGE núm. 10783/17, relativa a polítiques del Govern en

matèria de sanitat vegetal i lluita contra el Xylella fastidiosa.
DS núm. 97, pàg. 5215.

Preguntes
RGE núm. 1540/17, relativa a mitjans de vigilància del

fondeig al Parc Natural de Ses Salines. DS núm. 64, pàg. 3656.
RGE núm. 1805/17, relativa a gestió de les inundacions que

han patit les Illes Balears. DS núm. 64, pàg. 3666.
RGE núm. 1809/17, relativa a actuacions del Govern en

relació amb la plaga del bacteri Xylella fastidiosa. DS núm. 64,
pàg. 3669.

RGE núm. 1865/17, relativa a propagació del bacteri
Xylella fastidiosa. DS núm. 64, pàg. 3660.

RGE núm. 1996/17, relativa a protecció de la Reserva
Marina del Nord de Menorca. DS núm. 65, pàg. 3712.

RGE núm. 2535/17, relativa a problemes de la depuradora
de Binissalem. DS núm. 67, pàg. 3809.

RGE núm. 2540/17, relativa a dictamen del Consell
Consultiu en relació amb el tractament de residus a Eivissa. DS
núm. 67, pàg. 3805.
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RGE núm. 2550/17, relativa a ampliació del port esportiu
d’Alcudiamar. DS núm. 67, pàg. 3813.

RGE núm. 3041/17, relativa a contaminació del torrent
Solleric. DS núm. 68, pàg. 3861.

RGE núm. 3060/17, relativa a procés d’aplicació agrícola
dels fangs provinents de l’EDAR de Santa Eulària del Riu. DS
núm. 68, pàg. 3859.

RGE núm. 3292/17, relativa a actuació a Cala Varques. DS
núm. 70, pàg. 4002.

RGE núm. 3295/17, relativa a enterrament de llots tòxics
provinents de la depuradora. DS núm. 70, pàg. 4001.

RGE núm. 4642/17, relativa a actuació del conseller Vicenç
Vidal un cop assumides les funcions de transparència, cultura
i esports. DS núm. 73, pàg. 4147.

RGE núm. 4811/17, relativa a criteris de contractació dels
informes i estudis de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca. DS núm. 74, pàg. 4213.

RGE núm. 5442/17, relativa a contaminació del Parc
Natural de S’Albufera de Mallorca. DS núm. 75, pàg. 4251.

RGE núm. 5456/17, relativa a motius per contractar
l’empresa del Sr. Jaume Garau. DS núm. 75, pàg. 4259.

RGE núm. 5831/17, relativa a edificacions en àrees
protegides. DS núm. 76, pàg. 4311.

RGE núm. 5920/17, relativa a lluita contra la processionària
del pi. DS núm. 77, pàg. 4356.

RGE núm. 6199/17, relativa a mesures d’inspecció
sancionadores contra activitats que es duen a terme en àrees
protegides. DS núm. 78, pàg. 4424.

RGE núm. 6739/17, relativa a vigilància de S’Espalmador.
DS núm. 79, pàg. 4474.

RGE núm. 6747/17, relativa a conservació dels paratges
naturals. DS núm. 79, pàg. 4475.

RGE núm. 6925/17, relativa a denúncia de l’Associació
d’Amics del Poble Sahrauí. DS núm. 79, pàg. 4478.

RGE núm. 6986/17, relativa a Decret de posidònia. DS
núm. 80, pàg. 4522.

RGE núm. 7118/17, relativa a manteniment de Son Real.
DS núm. 81, pàg. 4616.

RGE núm. 7130/17, relativa a servei de neteja amb barques
del litoral de les Illes Balears. DS núm. 81, pàg. 4613.

RGE núm. 7517/17, relativa a dessaladora de Santa Eulària.
DS núm. 82, pàg. 4673.

RGE núm. 7526/17, relativa a subministrament d’aigua no
apta per al consum a les cales de Sant Josep d’Eivissa. DS núm.
82, pàg. 4679.

RGE núm. 7887/17, relativa al pagament de les ajudes del
PDR al pagesos de les Illes Balears. DS núm. 85, pàg. 4777.

RGE núm. 7891/17, relativa a actuacions en relació amb el
Pla hidrològic. DS núm. 89, pàg. 4866.

RGE núm. 10114/17, relativa a control de fondeig sobre
posidònia. DS núm. 93, pàg. 4960.

RGE núm. 12343/17, relativa a política del Govern en
relació amb el món agrari. DS núm. 96, pàg. 5152.

RGE núm. 12982/17, relativa a proposta de declaració de
reserva marina de l’Illa de l’Aire. DS núm. 98, pàg. 5251.

RGE núm. 13983/17, relativa a cartografia de la posidònia.
DS núm. 100, pàg. 5415.

RGE núm. 14095/17, relativa a transferència de
competències. DS núm. 100, pàg. 5416.

RGE núm. 15311/17, relativa a acord a què ha arribat el
Govern amb l’Ajuntament de Ciutadella per proveir d’aigua
dessalada el municipi de Ciutadella. DS núm. 105, pàg. 5669.

RGE núm. 16968/17, relativa a presentació a Menorca de
les ajudes per a la conservació del patrimoni cultural i natural
a les explotacions agrícoles a les Illes Balears. DS núm. 107,
pàg. 5822.

Compareixences
RGE núm. 16912/16, per tal de retre comptes del

compliment de la Proposició no de llei RGE núm 5841, relativa
a l’inici de les gestions per declarar Tagomago i els illots de
Llevant com a reserva natural i marina. DS núm. 65, pàg. 3745.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, PILAR COSTA I
SERRA

Projectes de llei
RGE núm. 10512/16, pel qual es modifica la Compilació de

Dret Civil de les Illes Balears. DS núm. 88, pàg. 4846.
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5905, 5909.

Interpel·lacions
RGE núm. 155519/16, relativa a aplicació transversal de la

Llei d’igualtat. DS núm. 64, pàg. 3675.

Preguntes
RGE núm. 2538/17, relativa a participació del Govern en

els acords per elegir el president del Parlament. DS núm. 67,
pàg. 3810.

RGE núm. 3288/17, relativa a alternativa habitacional per
a dones víctimes de la violència. DS núm. 69, pàg. 3924.

RGE núm. 3980/17, relativa a compliment de la Llei de
drets del col·lectiu LGTBI i de la Llei d’igualtat entre homes
i dones. DS núm. 71, pàg. 4051.

RGE núm. 4088/17, relativa a interlocutòria de Cursach. DS
núm. 71, pàg. 4055.

RGE núm. 6198/17, relativa a òrgan encarregat de resoldre
les resolucions en matèria d’accés dels ciutadans a la
informació pública. DS núm. 78, pàg. 4422.

RGE núm. 6744/17, relativa a tramitació d’informació
sol·licitada pels diputats. DS núm. 79, pàg. 4469.

RGE núm. 7890/17, relativa a transparència en la remissió
de documentació per part del Govern. DS núm. 85, pàg. 4779.

RGE núm. 8485/17, relativa a Consell General de la
Ciutadania Espanyola a l’Exterior. DS núm. 85, pàg. 4785.

RGE núm. 10109/17, relativa a augment del personal
eventual del Govern. DS núm. 93, pàg. 4957.

RGE núm. 10815/17, relativa a creació de l’Oficina
Anticorrupció. DS núm. 95, pàg. 5097.

RGE núm. 12993/17, relativa a sol·licitud de mediació de
la Unió Europea per part del vicepresident del Govern. DS
núm. 98, pàg. 5258.

RGE núm. 14184/17, relativa a posicionament dels socis de
govern en relació amb Catalunya. DS núm. 102, pàg. 5506.

RGE núm. 16541/17, relativa a residència d’estudiants al
Palau Marivent. DS núm. 106, pàg. 5749.

RGE núm. 16543/17, relativa a mesures del Pla contra la
prostitució. DS núm. 106, pàg. 5742.
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Projectes de llei
RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret llei 3/2013,

de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de
les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres
privats d’atenció especialitzada. DS núm. 102, pàg. 5541.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6036, 6039.

Interpel·lacions
RGE núm. 1669/17, relativa a política general del Govern

en relació amb les comissions o grups de treball sociosanitaris.
DS núm. 70, pàg. 4023.

RGE núm. 5834/17, relativa a estat actual del document de
voluntats anticipades. DS núm. 82, pàg. 4686.

RGE núm. 10825/17, relativa a política general del Govern
en relació amb l’ens públic Gestió Sanitària i Assistencial de
les Illes Balears. DS núm. 104, pàg. 5620.

Preguntes
RGE núm. 1724/17, relativa a subrogació del personal del

servei d’ambulàncies. DS núm. 64, pàg. 3657.
RGE núm. 1803/17, relativa a plaga de mosques als

quiròfans de Can Misses. DS núm. 64, pàg. 3664.
RGE núm. 1972/17, relativa a servei d'ambulàncies amb

accidentats de trànsit. DS núm. 65, pàg. 3706.
RGE núm. 1982/17, relativa a sistemes de comunicacions

d'incidències de Son Espases. DS núm. 65, pàg. 3707.
RGE núm. 2335/17, relativa a saturació de les urgències

dels centres hospitalaris de les Illes Balears. DS núm. 66, pàg.
3760.

RGE núm. 2336/17, relativa a solució del problema de
l’aparcament de l’Hospital de Son Espases. DS núm. 66, pàg.
3764.

RGE núm. 2339/17, relativa a criteris d’adjudicació dels
caps de secció de l’Ib-salut. DS núm. 66, pàg. 3771.

RGE núm. 2342/17, relativa a reduir el deute d’Ib-salut. DS
núm. 66, pàg. 3765.

RGE núm. 2343/17, relativa a internalitzar els serveis dels
hospitals públics. DS núm. 66, pàg. 3766.

RGE núm. 2533/17, relativa a reforma de l’Hospital de
Manacor. DS núm. 67, pàg. 3807.

RGE núm. 2539/17, relativa a gratuïtat de l’aparcament de
Can Misses. DS núm. 67, pàg. 3816.

RGE núm. 2551/17, relativa a rampa de Can Misses. DS
núm. 67, pàg. 3814.

RGE núm. 3056/17, relativa a presentació de la radioteràpia
a Menorca. DS núm. 68, pàg. 3866.

RGE núm. 3058/17, relativa a incidències en relació amb
l’Hospital de Son Espases i Can Misses. DS núm. 68, pàg.
3864.

RGE núm. 3293/17, relativa a dimissió de la coordinadora
del PAC de Binissalem. DS núm. 69, pàg. 3923.

RGE núm. 3294/17, relativa a interessos pels retards en el
pagament de factures de l’Ib-salut. DS núm. 69, pàg. 3925.

RGE núm. 3642/17, relativa a l’Hospital Psiquiàtric de
Palma. DS núm. 70, pàg. 4014.

RGE núm. 3951/17, relativa a situació dels treballadors de
neteja de l’empresa KLE. DS núm. 70, pàg. 4012.

RGE núm. 4060/17, relativa a contractacions a l’estiu a Can
Misses. DS núm. 71, pàg. 4052.

RGE núm. 4062/17, relativa a fons específics per assumir
el trasllat en els casos de defunció de persones desplaçades per
rebre assistència sanitària fora de les seves localitats. DS núm.
71, pàg. 4049.

RGE núm. 4063/17, relativa a servei d’al·lergologia a la
cartera de serveis de l’Ibsalut. DS núm. 71, pàg. 4054.

RGE núm. 4295/17, relativa a PAC de S’Escorxador. DS
núm. 72, pàg. 4106.

RGE núm. 4297/17, relativa a Hospital de Can Misses. DS
núm. 72, pàg. 4103.

RGE núm. 4304/17, relativa a escoleta de Son Espases. DS
núm. 72, pàg. 4111.

RGE núm. 4308/17, relativa a personal d’ambulàncies. DS
núm. 72, pàg. 4108.

RGE núm. 4512/17, relativa a servei d’hemodiàlisi. DS
núm. 73, pàg. 4155.

RGE núm. 4527/17, relativa a assistència als malalts
al·lèrgics. DS núm. 73, pàg. 4156.

RGE núm. 4801/17, relativa a transport dels SUAP. DS
núm. 74, pàg. 4207.

RGE núm. 4808/17, relativa a servei de 24 hores al PAC de
Manacor. DS núm. 74, pàg. 4205.

RGE núm. 5422/17, relativa a actuacions de les direccions
generals de Salut Pública i de Farmàcia. DS núm. 75, pàg.
4250.

RGE núm. 5454/17, relativa a pagament de les nòmines als
treballadors de l’empresa KLE. DS núm. 75, pàg. 4257.

RGE núm. 5642/17, relativa a devolució de la targeta
sanitària. DS núm. 76, pàg. 4313.

RGE núm. 5687/17, relativa a mesures de fidelització del
personal sanitari. DS núm. 76, pàg. 4320.

RGE núm. 5693/17, relativa a sociosanitari de Menorca. DS
núm. 76, pàg. 4316.

RGE núm. 5917/17, relativa a retallades al grup social
Amics. DS núm. 77, pàg. 4363.

RGE núm. 5923/17, relativa a treballadors del 061. DS
núm. 77, pàg. 4362.

RGE núm. 6196/17, relativa a retallades a la unitat de
tabaquisme de l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera. DS núm.
78, pàg. 4423.

RGE núm. 6749/17, relativa a retallades en la contractació
de personal d’infermeria en el servei d’urgències hospitalàries.
DS núm. 79, pàg. 4480.

RGE núm. 6992/17, relativa a Pla d’infraestructures
d’atenció primària. DS núm. 80, pàg. 4530.

RGE núm. 7078, relativa a mancança de metges d’urgències
a Can Misses. DS núm. 80, pàg. 4527.

RGE núm. 7079/17, relativa a renúncies de metges del
servei d’urgències de Can Misses. DS núm. 80, pàg. 4532.

RGE núm. 7135/17, relativa al SUAP d’Eivissa. DS núm.
81, pàg. 4620.

RGE núm. 7356/17, relativa a lloguer d’habitacions a
l’antic Can Misses d’Eivissa. DS núm. 81, pàg. 4621.

RGE núm. 7522/17, relativa a programa de detecció precoç
del càncer colorectal. DS núm. 82, pàg. 4677.

RGE núm. 7885/17, relativa a personal de l’ib-salut durant
aquest estiu. DS núm. 85, pàg. 4776.

RGE núm. 8794/17, relativa a saturació de les urgències
hospitalàries. DS núm. 89, pàg. 4872.
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RGE núm. 10108/17, relativa al català com a mèrit de
l’administració. DS núm. 93, pàg. 4955.

RGE núm. 10112/17, relativa a desproveïment de vacunes
a les Illes Balears. DS núm. 93, pàg. 4959.

RGE núm. 10356/17, relativa a decret pel qual s’aproven
els estatuts de l’entitat pública empresarial Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears. DS núm. 94, pàg. 5049.

RGE núm. 10361/17, relativa a llistes d’espera. DS núm.
94, pàg. 5045.

RGE núm. 11716/17, relativa a gerent de l’àrea de salut
d’Eivissa i Formentera. DS núm. 95, pàg. 5090.

RGE núm. 10812/17, relativa a tuteles de l’ib-salut. DS
núm. 95, pàg. 5096.

RGE núm. 10816/17, relativa a gestió de la consellera de
Salut. DS núm. 95, pàg. 5101.

RGE núm. 11850/17, relativa a manca de pediatres. DS
núm. 96, pàg. 5147.

RGE núm. 11854/17, relativa al funcionament de la borsa
única. DS núm. 96, pàg. 5149.

RGE núm. 11862/17, relativa a desprivatització de la sanitat
balear. DS núm. 96, pàg. 5157.

RGE núm. 12487/17, relativa a fidelització sanitària. DS
núm. 97, pàg. 5207.

RGE núm. 12997/17, relativa a pacients de salut mental. DS
núm. 98, pàg. 5256.

RGE núm. 12998/17, relativa a servei de rehabilitació
comunitària. DS núm. 98, pàg. 5257.

RGE núm. 13605/17, relativa a mosques en els quiròfans de
l’Hospital de Formentera. DS núm. 98, pàg. 5262.

RGE núm. 14099/17, relativa a concerts amb la sanitat
pública. DS núm. 100, pàg. 5418.

RGE núm. 14101/17, relativa a preu de les habitacions de
l’antic Can Misses destinades a personal sanitari. DS núm. 100,
pàg. 5423.

RGE núm. 14105/17, relativa a ràtio d’infermeria a la UCI.
DS núm. 100, pàg. 5426.

RGE núm. 14180/17, relativa a avortaments. DS núm. 102,
pàg. 5505.

RGE núm. 14185/17, relativa a programa de detecció del
càncer colorectal. DS núm. 102, pàg. 5509.

RGE núm. 14836/17, relativa a productes caducats a
l’Hospital Can Misses. DS núm. 103, pàg. 5559.

RGE núm. 14840/17, relativa a concessió de la cuina de
Can Misses. DS núm. 103, pàg. 5558.

RGE núm. 14848/17, relativa a detecció d’aliments
caducats a la sanitat pública d’Eivissa. DS núm. 103, pàg.
5557.

RGE núm. 15139/17, relativa a canvi de criteri de
l’aplicació de la reducció de la jornada al personal d’infermeria
de l’Hospital de Son Espases. DS núm. 104, pàg. 5608.

RGE núm. 15245/17, relativa a pacients d'oncologia. DS
núm. 104, pàg. 5602.

RGE núm. 15246/17, relativa a tancament de les urgències
oncològiques de l’Hospital de Son Espases. DS núm. 104, pàg.
5605.

RGE núm. 15309/17, relativa a requisit d’accés a la sanitat
pública. DS núm. 105, pàg. 5674.

RGE núm. 15316/17, relativa a decret que regula l’ús del
català a la sanitat pública. DS núm. 105, pàg. 5676.

RGE núm. 15321/17, relativa a accions per atendre els
afectats per l’IRPH. DS núm. 105, pàg. 5673.

RGE núm. 15437/17, relativa a hospital de mitjana i llarga
estada a la comarca de Manacor. DS núm. 105, pàg. 5670.

RGE núm. 16533/17, relativa a centres de salut. DS núm.
107, pàg. 5819.

RGE núm. 16969/17, relativa a plantejament de no venir a
Eivissa per part del personal sanitari a causa del decret del
català. DS núm. 107, pàg. 5820.

RGE núm. 16986/17, relativa a llistes d’espera a sanitat. DS
núm. 107, pàg. 5823.

CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ, JOSEFA SANTIAGO I RODRÍGUEZ

Preguntes
RGE núm. 1804/17, relativa a destinació dels 10 milions

d’euros sobrants de la renda social garantida. DS núm. 64, pàg.
3665.

RGE núm. 2338/17, relativa a problemes amb les nòmines
del personal de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel. DS
núm. 66, pàg. 3770.

RGE núm. 5441/17, relativa a refugiats. DS núm. 75, pàg.
4256.

RGE núm. 5453/17, relativa a eliminació del servei de
promoció de l’autonomia personal. DS núm. 75, pàg. 4254.

RGE núm. 6991/17, relativa a creixement de la xenofòbia
a Balears. DS núm. 80, pàg. 4529.

RGE núm. 7525/17, relativa a servei de SEPAP el mes de
setembre. DS núm. 82, pàg. 4676.

RGE núm. 8491/17, relativa a eliminació del Servei
SEPAP. DS núm. 85, pàg. 4782.

RGE núm. 8833/17, relativa a renda social garantida. DS
núm. 89, pàg. 4874.

RGE núm. 10354/17, relativa a conclusions judicials de
l’anomenat cas Alpha Pam. DS núm. 94, pàg. 5047.

RGE núm. 14833/17, relativa a evolució de la renda social
garantida. DS núm. 103, pàg. 5556.

RGE núm. 15313/17, relativa a finançament de les places
residencials i de centre de dia de dependència traspassades al
Consell de Menorca. DS núm. 105, pàg. 5678.

RGE núm. 16537/17, relativa a decret dels serveis
assistencials en la guarda d’infants. DS núm. 106, pàg. 5746.

RGE núm. 16967/17, relativa a itinerari vital unificat per a
persones amb discapacitat. DS núm. 107, pàg. 5827.

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

Projectes de llei
RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat universal de les Illes

Balears. DS núm. 90, pàg. 4882.
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6077, 6081.

Decrets llei
2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de

transports terrestres. DS núm. 82, pàg. 4707.
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Esmenes a la totalitat
RGE núm. 10325/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears; i 10549/17, del Grup Parlamentari
Popular, de devolució, al Projecte de llei RGE núm. 7657/17,
d’urbanisme de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5121.

Interpel·lacions
RGE núm. 624/17, relativa a política del Govern en matèria

de transport públic. DS núm. 69, pàg. 3930.
RGE núm. 1929/17, relativa a línies polítiques generals del

Govern en matèria d'energia. DS núm. 67, pàg. 3817.
RGE núm. 2562/17, relativa a model de transport públic.

DS núm. 79, pàg. 4483.
RGE núm. 4646/17, relativa a política del Govern respecte

de les autopistes d’Eivissa. DS núm. 76, pàg. 4328.
RGE núm. 4945/17, relativa a política del Govern en

matèria d’habitatge. DS núm. 77, pàg. 4372.
RGE núm. 10141/17, relativa a política general del Govern

en relació amb l’IBAVI. DS núm. 96, pàg. 5167.

Preguntes
RGE núm. 1793/17, relativa a gas natural i transició

energètica. DS núm. 64, pàg. 3659.
RGE núm. 1806/17, relativa a supressió o modificació de

línies de transport d’autobús a Mallorca. DS núm. 64, pàg.
3667.

RGE núm. 1981/17, relativa a punts de comptatge de
l'autopista Eivissa-Sant Antoni. DS núm. 66, pàg. 3755.

RGE núm. 2337/17, relativa a pressupost del Pla insular de
transport regular de viatgers per carretera de Mallorca. DS
núm. 66, pàg. 3762.

RGE núm. 3057/17, relativa a fons de rescat energètic per
al 2017. DS núm. 68, pàg. 3867.

RGE núm. 3065/17, relativa a lloguer social. DS núm. 68,
pàg. 3860.

RGE núm. 3252/17, relativa a Pla de lloguer social. DS
núm. 69, pàg. 3918.

RGE núm. 3640/17, relativa a pujada de preus de
l’habitatge de les Illes Balears. DS núm. 70, pàg. 4011.

RGE núm. 3643/17, relativa a obres del port antic de
Ciutadella. DS núm. 70, pàg. 4015.

RGE núm. 3647/17, relativa a interès general del rescat del
túnel de Sóller. DS núm. 70, pàg. 4010.

RGE núm. 4065/17, relativa a protocol per derivar a
l’IBAVI les persones que es troben en procés de desnonament
i una situació d’emergència social. DS núm. 71, pàg. 4053.

RGE núm. 4293/17, relativa a parcel·la mínima per a la
construcció en sòl rústic. DS núm. 73, pàg. 4146.

RGE núm. 4529/17, relativa a acusacions en relació amb la
gerent de l’IBAVI. DS núm. 73, pàg. 4159.

RGE núm. 4530/17, relativa a pisos cedits per la SAREB.
DS núm. 73, pàg. 4152.

RGE núm. 4804/17, relativa a mesures de promoció d’accés
a l’habitatge a l’illa de Formentera. DS núm. 74, pàg. 4208.

RGE núm. 4809/17, relativa a mesures de seguretat
extraordinàries de la companyia Ryanair. DS núm. 74, pàg.
4213.

RGE núm. 5682/17, relativa a habitatges del Camp Redó.
DS núm. 76, pàg. 4314.

RGE núm. 5689/17, relativa a subvencions adreçades a
entitats socials per pal·liar la pobresa energètica. DS núm. 76,
pàg. 4319.

RGE núm. 5916/17, relativa a deixadesa al Port d’Andratx.
DS núm. 77, pàg. 4352.

RGE núm. 6191/17, relativa a millora dels serveis
ferroviaris. DS núm. 78, pàg. 4419.

RGE núm. 6833/17, relativa a control de les condicions
laborals. DS núm. 79, pàg. 4472.

RGE núm. 7097/17, relativa a transport marítim de
passatgers de baix cost. DS núm. 81, pàg. 4614.

RGE núm. 7120/17, relativa a solució de les deficiències
que afecten la línia ferroviària en el municipi de Sineu. DS
núm. 81, pàg. 4611.

RGE núm. 7529/17, relativa a Pla de mobilitat sostenible
d’espais naturals. DS núm. 82, pàg. 4675.

RGE núm. 8416/17, relativa a les energies renovables. DS
núm. 85, pàg. 4784.

RGE núm. 10107/17, relativa a rescat del túnel de Sóller.
DS núm. 93, pàg. 4954.

RGE núm. 10110/17, relativa a implantació del servei
Aerotib. DS núm. 93, pàg. 4958.

RGE núm. 10115/17, relativa a acords en matèria
d'habitatge. DS núm. 93, pàg. 4962.

RGE núm. 10355/17, relativa a ajudes per pal·liar la
pobresa energètica. DS núm. 94, pàg. 5042.

RGE núm. 10808/17, relativa a política de carreteres. DS
núm. 95, pàg. 5094.

RGE núm. 11865/17, relativa a superàvit de l’Aerotib. DS
núm. 96, pàg. 5151.

RGE núm. 12426/17, relativa a reducció de connexions
aèries a Menorca. DS núm. 97, pàg. 5195.

RGE núm. 12485/17, relativa a gas natural. DS núm. 97,
pàg. 5196.

RGE núm. 14178/17, relativa a beneficiaris de deduccions
fiscals pel foment d’energies renovables. DS núm. 102, pàg.
5502.

RGE núm. 14187/17, relativa a millora de la connectivitat
aèria de Menorca durant aquest hivern. DS núm. 102, pàg.
5508.

RGE núm. 14834/17, relativa a licitació de les tres noves
concessions de transport regular a l’illa de Mallorca. DS núm.
103, pàg. 5561.

RGE núm. 14839/17, relativa a infraestructures educatives
i sociosanitàries. DS núm. 103, pàg. 5562.

RGE núm. 14847/17, relativa a implantació de línies d’alta
tensió. DS núm. 103, pàg. 5563.

RGE núm. 15307/17, relativa a servei nocturn del
ferrocarril a les festes de Nadal. DS núm. 105, pàg. 5671.

RGE núm. 15318/17, relativa a torres d’alta tensió a Son
Puig. DS núm. 105, pàg. 5677.

RGE núm. 16483/17, relativa a oficina de l’IBAVI a
Formentera. DS núm. 106, pàg. 5743.

RGE núm. 16734/17, relativa a compliment de la funció de
servei públic del tren. DS núm. 106, pàg. 5748.

RGE núm. 16961/17, relativa a gestions per millorar les
compensacions al transport de mercaderies per a les empreses
de les Illes Balears. DS núm. 107, pàg. 5821.

RGE núm. 16971/17, relativa a incidència en la salut de la
central tèrmica de Maó. DS núm. 107, pàg. 5825.

RGE núm. 16972/17, relativa a preu del lloguer. DS núm.
107, pàg. 5826.
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D’altres
Intervenció en relació amb la Proposició no de llei RGE

núm. 15304/17, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a Pla de transició energètica de les Illes Balears. DS
núm. 105, pàg. 5725.

CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA, CULTURA I
ESPORTS, RUTH MATEU I VINENT

Interpel·lacions
RGE núm. 16107/16, relativa a política general del Govern

en matèria de transparència. DS núm. 68, pàg. 3883.
RGE núm. 1671/17, relativa a política general del Govern

en relació amb l'abandonament de la política cultural de l'IEB.
DS núm. 72, pàg. 4120.

Preguntes
RGE núm. 1979/17, relativa a competicions en casos

d'emergència meteorològica. DS núm. 65, pàg. 3709.
RGE núm. 3061/17, relativa a programació d’IB3. DS núm.

68, pàg. 3869.
RGE núm. 3296/17, relativa a estat de dret i separació de

poders. DS núm. 69, pàg. 3919.
RGE núm. 3303/17, relativa a procés de selecció per als

informatius d’IB3. DS núm. 69, pàg. 3920.
RGE núm. 3938/17, relativa a nou contracte amb Kantar

Media. DS núm. 70, pàg. 4006.
RGE núm. 4067/17, relativa a política de bon govern i

transparència. DS núm. 71, pàg. 4059.
RGE núm. 4296/17, relativa a l’Arxiu del Regne de

Mallorca. DS núm. 72, pàg. 4110.
RGE núm. 4302/17, relativa a oficina contra la corrupció.

DS núm. 72, pàg. 4114.

CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA,
IAGO NEGUERUELA I VÁZQUEZ

Projectes de llei
RGE núm. 2320/17, de Cambres Oficials de Comerç,

Indústria, Serveis i Navegació de les Illes Balears. DS núm. 76,
pàg. 4340.

RGE núm. 2490/17, d’indústria de les Illes Balears. DS
núm. 83, pàg. 4752.

RGE núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de 17
de maig, d’estadística de les Illes Balears. DS núm. 88, pàg.
4842.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 6052, 6057.

Interpel·lacions
RGE núm. 1894/17, relativa a política general del Govern

en relació amb les clàusules socials. DS núm. 80, pàg. 4544.
RGE núm. 10139/17, relativa a política general del Govern

en relació amb l’evolució del mercat laboral. DS núm. 103,
pàg. 5567.

Preguntes
RGE núm. 3286/17, relativa a escletxa salarial entre homes

i dones. DS núm. 69, pàg. 3922.

RGE núm. 3638/17, relativa al Consell Econòmic i Social.
DS núm. 70, pàg. 4007.

RGE núm. 4300/17, relativa a trasllat de l’oficina del SOIB
a Eivissa. DS núm. 72, pàg. 4107.

RGE núm. 4534/17, relativa a funció de la PEU. DS núm.
73, pàg. 4149.

RGE núm. 5684/17, relativa a treballadors de KLE. DS
núm. 76, pàg. 4317.

RGE núm. 5688/17, relativa a adjudicació de la web del
Saló Nàutic de Palma. DS núm. 76, pàg. 4310.

RGE núm. 5691/17, relativa a sinistralitat laboral a les Illes
Balears. DS núm. 76, pàg. 4323.

RGE núm. 6201/17, relativa a Centre Bit d’Inca. DS núm.
78, pàg. 4420.

RGE núm. 8489/17, relativa a Pla d’inspecció de treball.
DS núm. 86, pàg. 4798.

RGE núm. 10091/17, relativa a desaparició d'indústries
emblemàtiques de les Illes. DS núm. 93, pàg. 4953.

RGE núm. 10353/17, relativa a remuneració dels
treballadors i les treballadores de les Illes Balears. DS núm. 94,
pàg. 5040.

RGE núm. 10357/17, relativa a canvi d’ubicació de la Fira
Nupcial. DS núm. 94, pàg. 5043.

RGE núm. 10819/17, relativa a la vaga de la Fundació BIT.
DS núm. 95, pàg. 5099.

RGE núm. 11866/17, relativa a respecte als drets dels
treballadors per part de l’administració. DS núm. 96, pàg.
5154.

RGE núm. 12492/17, relativa a funció del Govern en la
negociació laboral. DS núm. 97, pàg. 5205.

RGE núm. 12494/17, relativa a comerços històrics. DS
núm. 97, pàg. 5199.

RGE núm. 12944/17, relativa a reivindicacions dels
treballadors de les diferents empreses públiques del Govern.
DS núm. 98, pàg. 5260.

RGE núm. 13714/17, relativa a valoració de la resposta de
la indústria menorquina a les convocatòries d’ajuts. DS núm.
100, pàg. 5414.

PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS,
FRANCESCA LLUCH ARMENGOL I SOCIAS

Debat sobre orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 99, pàg. 5310.

Compareixences
RGE núm. 1705/17, per tal d'informar sobre el contingut de

la IV Conferència de Presidents. DS núm. 69, pàg. 3937-3966.

Preguntes
RGE núm. 1791/17, relativa a repartiment de l’impost

turístic. DS núm. 64, pàg. 3670.
RGE núm. 1792/17, relativa a impost de turisme sostenible.

DS núm. 64, pàg. 3671.
RGE núm. 1807/17, relativa a distribució dels fons

provinents de l’impost sobre estades turístiques a les Illes
Balears. DS núm. 64, pàg. 3673.

RGE núm. 1955/17, relativa a futur dels acords de
governabilitat. DS núm. 65, pàg. 3713.
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RGE núm. 1978/17, relativa a presidència del Parlament.
DS núm. 65, pàg. 3715.

RGE núm. 1995/17, relativa a vaga dels treballadors del
Servei Ferroviari de Mallorca. DS núm. 65, pàg. 3714.

RGE núm. 2033/17, relativa a crisi institucional al
Parlament de les Illes Balears. DS núm. 65, pàg. 3717.

RGE núm. 2330/17, relativa a diàleg amb el col·lectiu de
taxis. DS núm. 66, pàg. 3774.

RGE núm. 2345/17, relativa a iniciatives per promoure el
canvi de model productiu. DS núm. 66, pàg. 3775.

RGE núm. 2477/17, relativa a acceptació dels 43 milions
d’euros de sobrecost de les dessaladores d’Eivissa i Ciutadella.
DS núm. 66, pàg. 3777.

RGE núm. 2534/17, relativa a representant a la Comissió
Europea. DS núm. 68, pàg. 3875.

RGE núm. 2544/17, relativa a vagues en el transport públic.
DS núm. 68, pàg. 3877.

RGE núm. 2548/17, relativa a autobús de l'aeroport. DS
núm. 68, pàg. 3871.

RGE núm. 2553/17, relativa a suport al CETA. DS núm. 68,
pàg. 3872.

RGE núm. 3040/17, relativa a ajudes als afectats pel
temporal. DS núm. 68, pàg. 3878.

RGE núm. 3042/17, relativa a mesures per evitar la fugida
de talents. DS núm. 68, pàg. 3880.

RGE núm. 3062/17, relativa a prioritat del Govern. DS
núm. 68, pàg. 3881.

RGE núm. 3232/17, relativa a moratòria per al personal de
l’Ib-salut. DS núm. 68, pàg. 3874.

RGE núm. 3289/17, relativa a Pla integral de violències
masclistes. DS núm. 69, pàg. 3928.

RGE núm. 3299/17, relativa a projecte de reforma de Son
Dureta. DS núm. 69, pàg. 3929.

RGE núm. 3304/17, relativa a augment dels vols de
l’aeroport de Palma. DS núm. 69, pàg. 3926.

RGE núm. 3637/17, relativa a contractacions per als
informatius d’IB3. DS núm. 70, pàg. 4018.

RGE núm. 3639/17, relativa a ITB de Berlín. DS núm. 70,
pàg. 4017.

RGE núm. 3649/17, relativa a política d’habitatge. DS núm.
70, pàg. 4021.

RGE núm. 3663/17, relativa a intervenció del suïcidi. DS
núm. 70, pàg. 4020.

RGE núm. 4059/17, relativa a avantprojecte de llei
d’urbanisme. DS núm. 71, pàg. 4060.

RGE núm. 4061/17, relativa a liquidació del conveni entre
el CSIC i l’Ibsalut. DS núm. 71, pàg. 4061.

RGE núm. 4219/17, relativa a fusió de Bankia i BMN. DS
núm. 71, pàg. 4063.

RGE núm. 4236/17, relativa a mesures adoptades en relació
amb SFM. DS núm. 71, pàg. 4064.

RGE núm. 4292/17, relativa a l’Observatori de Costitx. DS
núm. 72, pàg. 4116.

RGE núm. 4298/17, relativa a inundacions al Pla de Sant
Jordi. DS núm. 72, pàg. 4115.

RGE núm. 4306/17, relativa a distribució de la riquesa. DS
núm. 72, pàg. 4119.

RGE núm. 4446/17, relativa a places hoteleres a les Illes
Balears. DS núm. 72, pàg. 4117.

RGE núm. 4514/17, relativa a Consorci de Transports de
Mallorca i Serveis Ferroviaris de Mallorca. DS núm. 73, pàg.
4161.

RGE núm. 4531/17, relativa a compliment del codi ètic del
Govern. DS núm. 73, pàg. 4164.

RGE núm. 4535/17, relativa a model de llibertat
d’expressió en el món educatiu. DS núm. 73, pàg. 4160.

RGE núm. 4640/17, relativa a responsabilitat pels
contractes adjudicats a Jaume Garau. DS núm. 73, pàg. 4163.

RGE núm. 4798/17, relativa a ocupacions il·legals. DS
núm. 74, pàg. 4215.

RGE núm. 4802/17, relativa a inspectors de lloguers de
vacances. DS núm. 74, pàg. 4218.

RGE núm. 4803/17, relativa a suports per governar. DS
núm. 74, pàg. 4217.

RGE núm. 4814/17, relativa a transparència en relació amb
la documentació sol·licitada respecte dels contractes menors
signats pel Govern. DS núm. 74, pàg. 4219.

RGE núm. 5252/17, relativa a renovació del conveni entre
el CSIC i la CAIB. DS núm. 75, pàg. 4261.

RGE núm. 5381/17, relativa a situació de la zona d’hostatge
per a pacients i acompanyants de Son Espases. DS núm. 75,
pàg. 4264.

RGE núm. 5409/17, relativa a regulació dels cotxes de
lloguer. DS núm. 75, pàg. 4265.

RGE núm. 5443/17, relativa a spin-off de la Universitat de
les Illes Balears. DS núm. 75, pàg. 4262.

RGE núm. 5512/17, relativa a Decret d’exoneració de les
condicions urbanístiques de les edificacions i instal·lacions
agràries i complementàries en explotacions agràries. DS núm.
75, pàg. 4266.

RGE núm. 5683/17, relativa a problemàtica de l’habitatge.
DS núm. 76, pàg. 4325.

RGE núm. 5692/17, relativa a accés a l’habitatge. DS núm.
76, pàg. 4327.

RGE núm. 5694/17, relativa a Institut de Salut Laboral. DS
núm. 76, pàg. 4324.

RGE núm. 5925/17, relativa a venda ambulant il·legal. DS
núm. 77, pàg. 4369.

RGE núm. 5928/17, relativa a inspectors de turisme. DS
núm. 77, pàg. 4367.

RGE núm. 5931/17, relativa a tancaments dels treballadors
del Psiquiàtric. DS núm. 77, pàg. 4366.

RGE núm. 6193/17, relativa a patronals de restauració i oci
nocturn. DS núm. 78, pàg. 4431.

RGE núm. 6200/17, relativa a model turístic del Govern.
DS núm. 78, pàg. 4433.

RGE núm. 6202/17, relativa a ajudes pel temporal. DS núm.
78, pàg. 4430.

RGE núm. 6227/17, relativa a deducció fiscal per a
estudiants de fora de l’illa de residència. DS núm. 78, pàg.
4428.

RGE núm. 6510/17, relativa a proposta del Sr. Jarabo per
entrar al Govern. DS núm. 78, pàg. 4427.

RGE núm. 6746/17, relativa a Consell Econòmic i Social.
DS núm. 80, pàg. 4537.

RGE núm. 6755/17, relativa a “toros a la balear”. DS núm.
80, pàg. 4538.

RGE núm. 6979/17, relativa a transparència en les llistes
d’espera. DS núm. 80, pàg. 4535.

RGE núm. 6989/17, relativa a l’aparcament de Na Tirapel.
DS núm. 80, pàg. 4541.

RGE núm. 7069/17, relativa a control del transport de
passatgers als aeroports. DS núm. 80, pàg. 4540.
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RGE núm. 7070/17, relativa a dissolució del Consorci de la
Platja de Palma. DS núm. 80, pàg. 4536.

RGE núm. 7077/17, relativa a contractació temporal
fraudulenta. DS núm. 80, pàg. 4533.

RGE núm. 7080/17, relativa a manteniment de la
bonificació del 25% en el transport marítim entre illes. DS
núm. 80, pàg. 4543.

RGE núm. 7116/17, relativa a actuacions perquè l’Estat
compleixi el previst a l’Estatut quant a inversió. DS núm. 81,
pàg. 4626.

RGE núm. 7117/17, relativa a Comissió del Pla de Sant
Jordi. DS núm. 81, pàg. 4628.

RGE núm. 7119/17, relativa a descompte del transport de
mercaderies. DS núm. 81, pàg. 4627.

RGE núm. 7136/17, relativa a falta de finançament. DS
núm. 81, pàg. 4624.

RGE núm. 7516/17, relativa a esgotament de recursos. DS
núm. 82, pàg. 4683.

RGE núm. 7521/17, relativa a universitat gratuïta. DS núm.
82, pàg. 4681.

RGE núm. 7528/17, relativa a nou REB per a les Illes
Balears. DS núm. 82, pàg. 4684.

RGE núm. 7548/17, relativa a curs de policia local. DS
núm. 82, pàg. 4680.

RGE núm. 8415/17, relativa a turisme incívic. DS núm. 85,
pàg. 4788.

RGE núm. 8447/17, relativa a edifici Joan Crespí. DS núm.
85, pàg. 4786.

RGE núm. 8448/17, relativa a transport sanitari urgent des
de Menorca. DS núm. 86, pàg. 4794.

RGE núm. 8488/17, relativa a contractació temporal
fraudulenta. DS núm. 86, pàg. 4796.

RGE núm. 8494/17, relativa a participació dels ajuntaments
en la convocatòria del Pla anual d’impuls del turisme
sostenible. DS núm. 85, pàg. 4789.

RGE núm. 8795/17, relativa a negociacions del REB. DS
núm. 89, pàg. 4875.

RGE núm. 8848/17, relativa a indemnitzacions derivades de
la Llei 4/2008. DS núm. 89, pàg. 4876.

RGE núm. 10089/17, relativa a requisit de català a
l’administració. DS núm. 93, pàg. 4964.

RGE núm. 10090/17, relativa a accions contra el turisme a
les Illes. DS núm. 93, pàg. 4965.

RGE núm. 10097/17, relativa al xec formació. DS núm. 93,
pàg. 4967.

RGE núm. 10113/17, relativa a taxa a la indústria turística.
DS núm. 93, pàg. 4970.

RGE núm. 10116/17, relativa a regulació del dret subjectiu
a un habitatge digne. DS núm. 93, pàg. 4968.

RGE núm. 10226/17, relativa a traspàs de la promoció
turística. DS núm. 94, pàg. 5052.

RGE núm. 10351/17, relativa a actuacions contra el Xylella.
DS núm. 94, pàg. 5054.

RGE núm. 10359/17, relativa a eliminació de serveis en el
centre Joan Crespí per a persones amb discapacitat. DS núm.
94, pàg. 5056.

RGE núm. 10362/17, relativa a desprivatització de la
sanitat. DS núm. 94, pàg. 5053.

RGE núm. 10806/17, relativa a Comissió d’igualtat de
gènere. DS núm. 95, pàg. 5104.

RGE núm. 10809/17, relativa a incompliment del codi de
bones pràctiques dels cotxes de lloguer. DS núm. 95, pàg.
5103.

RGE núm. 10821/17, relativa a garanties del compliment de
la legalitat a les Illes Balears. DS núm. 95, pàg. 5106.

RGE núm. 11715/17, relativa a declaracions de la
presidenta del Govern de les Illes Balears. DS núm. 95, pàg.
5102.

RGE núm. 11834/17, relativa a sanitat pública. DS núm. 96,
pàg. 5164.

RGE núm. 11851/17, relativa a eliminació de l’impost de
successions. DS núm. 96, pàg. 5163.

RGE núm. 11852/17, relativa a valoració del vet del
Govern espanyol a la Proposició de llei de modificació del
REB. DS núm. 96, pàg. 5161.

RGE núm. 11855/17, relativa a pujada de salaris. DS núm.
96, pàg. 5160.

RGE núm. 12342/17, relativa a consens amb el conveni
d’hoteleria. DS núm. 96, pàg. 5165.

RGE núm. 12400/17, relativa a grau universitari de direcció
hotelera. DS núm. 97, pàg. 5209.

RGE núm. 12439/17, relativa a negociacions amb l’Estat de
qüestions com el REIB. DS núm. 97, pàg. 5211.

RGE núm. 12484/17, relativa als articles 155 i 116 de la
Constitució. DS núm. 97, pàg. 5212.

RGE núm. 12493/17, relativa a mesures de reactivació
econòmica. DS núm. 97, pàg. 5214.

RGE núm. 12983/17, relativa a confiança en el
vicepresident. DS núm. 98, pàg. 5264.

RGE núm. 12984/17, relativa a compliment de l’Estatut
d’Autonomia. DS núm. 98, pàg. 5267.

RGE núm. 12995/17, relativa a consens en relació amb el
decret que regularà el coneixement del català a la sanitat
pública. DS núm. 98, pàg. 5268.

RGE núm. 12999/17, relativa a turisme de salut. DS núm.
98, pàg. 5266.

RGE núm. 14019/17, relativa a recuperació del Decret de
garantia de demora. DS núm. 100, pàg. 5428.

RGE núm. 14098/17, relativa a deficiències a Es Pinaret.
DS núm. 100, pàg. 5427.

RGE núm. 14100/17, relativa a renda social garantida. DS
núm. 100, pàg. 5429.

RGE núm. 14107/17, relativa a transferència de les
competències en matèria de promoció turística als consells
insulars. DS núm. 100, pàg. 5431.

RGE núm. 14158/17, relativa a llistes d'espera de sanitat.
DS núm. 102, pàg. 5510.

RGE núm. 14177/17, relativa a prestigi de la UIB. DS núm.
102, pàg. 5513.

RGE núm. 14181/17, relativa a línia d'alta tensió de Son
Puig. DS núm. 102, pàg. 5512.

RGE núm. 14190/17, relativa a pacte dels pressuposts amb
Podem. DS núm. 102, pàg. 5514.

RGE núm. 14838/17, relativa a increment de l’impost del
turisme sostenible. DS núm. 104, pàg. 5615.

RGE núm. 14841/17, relativa a escletxa salarial. DS núm.
104, pàg. 5613.

RGE núm. 14842/17, relativa a transparència en matèria
d’informació mediambiental. DS núm. 104, pàg. 5609.

RGE núm. 14846/17, relativa a descompte en els vols a la
península. DS núm. 104, pàg. 5612.
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RGE núm. 15147/17, relativa a reducció d'emissions de
CO2. DS núm. 104, pàg. 5611.

RGE núm. 15205/17, relativa a tancament d'urgències
d'oncologia de Son Espases. DS núm. 104, pàg. 5616.

RGE núm. 15240/17, relativa a grau de confiança en el
vicepresident. DS núm. 104, pàg. 5617.

RGE núm. 15247/17, relativa a gestió de la Conselleria de
Turisme. DS núm. 104, pàg. 5619.

RGE núm. 15264/17, relativa a acords privats entre MÉS
per Menorca i el Govern. DS núm. 105, pàg. 5681.

RGE núm. 15306/17, relativa a mesures del Govern per
fomentar la participació ciutadana. DS núm. 105, pàg. 5683.

RGE núm. 15319/17, relativa a clúster de moda i
alimentació. DS núm. 105, pàg. 5684.

RGE núm. 15438/17, relativa a accés a l’habitatge. DS
núm. 105, pàg. 5686.

RGE núm. 16529/17, relativa a estudis encarregats per
l’administració. DS núm. 106, pàg. 5752.

RGE núm. 16534/17, relativa a conveni amb la patronal
farmacèutica. DS núm. 106, pàg. 5756.

RGE núm. 16538/17, relativa a Pla director sectorial de
mobilitat. DS núm. 106, pàg. 5755.

RGE núm. 16546/17, relativa a fugida de metges i
professionals sanitaris de les Illes Balears. DS núm. 106, pàg.
5757.

RGE núm. 16731/17, relativa a valoració de l’advertiment
de l’Estat per presentar recurs contra tres articles de la
modificació del Dret Civil. DS núm. 106, pàg. 5753.

RGE núm. 16962/17, relativa a defensa del petit i mitjà
comerç. DS núm. 107, pàg. 5837.

RGE núm. 16970/17, relativa a millora de la competitivitat
a les Illes Balears. DS núm. 107, pàg. 5838.

RGE núm. 16973/17, relativa a adoctrinament turístic. DS
núm. 107, pàg. 5835.

VICEPRESIDENT I CONSELLER D'INNOVACIÓ,
RECERCA I TURISME, GABRIEL BARCELÓ I MILTA

Projectes de llei
RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19

de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS núm. 87,
pàg. 4811.

Decrets llei
3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de

19 de juliol, del turisme de les Illes Balears i de mesures per
afrontar l’emergència en matèria d’habitatge a les Illes Balears.
DS núm. 92, pàg. 4924.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 5769/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears; 6590/17, del Grup Parlamentari Popular;
i 6708/17, del Grup Parlamentari Mixt, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d’estades turístiques a habitatges. DS
núm. 80, pàg. 4559.

Interpel·lacions
RGE núm. 895/17, relativa a estades turístiques. DS núm.

65, pàg. 3718.
RGE núm. 4645/17, relativa a declaració de l’Organització

Mundial del Turisme de l’any 2017 Any internacional del
turisme sostenible per al desenvolupament. DS núm. 75, pàg.
4268.

RGE núm. 6400/17, relativa a política general del Govern
en relació amb l’anomenat Pla Juncker. DS núm. 98, pàg. 5270.

RGE núm. 9867/17, relativa a política del Govern amb la
distribució de l’impost turístic. DS núm. 94, pàg. 5057.

RGE núm. 10409/17, relativa a política general del Govern
en relació amb el model turístic. DS núm. 107, pàg. 5841.

Preguntes
RGE núm. 1790/17, relativa a rebuig al projecte de

regulació del lloguer turístic. DS núm. 64, pàg. 3658.
RGE núm. 1984/17, relativa a traspàs de promoció turística

als consells insulars. DS núm. 65, pàg. 3708.
RGE núm. 2329/17, relativa a incompliment d’empreses de

cotxes de lloguer. DS núm. 66, pàg. 3763.
RGE núm. 2341/17, relativa a fibra òptica a Formentera i a

Eivissa. DS núm. 66, pàg. 3773.
RGE núm. 3044/17, relativa a programa FEDER. DS núm.

68, pàg. 3862.
RGE núm. 3287/17, relativa a masclisme en el model

turístic. DS núm. 69, pàg. 3916.
RGE núm. 3646/17, relativa a la fira ITB de Berlín. DS

núm. 70, pàg. 4016.
RGE núm. 4056/17, relativa a Centre BIT d’Eivissa. DS

núm. 71, pàg. 4057.
RGE núm. 4303/17, relativa a actuacions en relació amb

l’augment del frau detectat del turisme britànic a les Illes
Balears. DS núm. 72, pàg. 4104.

RGE núm. 4513/17, relativa a moratòria d’hotels urbans.
DS núm. 73, pàg. 4154.

RGE núm. 4643/17, relativa a l’adjudicació de contractes
al director de la campanya electoral de MÉS. DS núm. 73, pàg.
4151.

RGE núm. 4812/17, relativa a criteris de contractacions als
informes i estudis per part de la Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme. DS núm. 74, pàg. 4209.

RGE núm. 5455/17, relativa a enganys als ciutadans de les
Illes Balears. DS núm. 75, pàg. 4255.

RGE núm. 5919/17, relativa a rigor en la informació que es
trasllada als ciutadans. DS núm. 77, pàg. 4360.

RGE núm. 5921/17, relativa a incidència del Pla Juncker a
les Illes Balears. DS núm. 77, pàg. 4365.

RGE núm. 5922/17, relativa a elecció de l’educació dels
fills. DS núm. 77, pàg. 4370.

RGE núm. 5926/17, relativa a plans de les empreses de
cotxes de lloguer homologats. DS núm. 77, pàg. 4361.

RGE núm. 6197/17, relativa a informes sobre la incidència
del lloguer de vacances a les Illes Balears. DS núm. 78, pàg.
4416.

RGE núm. 6745/17, relativa a modernització dels
establiments turístics. DS núm. 79, pàg. 4476.

RGE núm. 6980/17, relativa a millores a la convocatòria
d’ajuts a PIME. DS núm. 80, pàg. 4523.

RGE núm. 6981/17, relativa a ajornament fins al 2018 del
Pla per al lloguer turístic. DS núm. 80, pàg. 4521.
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RGE núm. 6985/17, relativa a situació d’alarma ecològica.
DS núm. 80, pàg. 4531.

RGE núm. 7127/17, relativa a deficiències en els contractes
formalitzats amb el Sr. Jaume Garau. DS núm. 81, pàg. 4617.

RGE núm. 7523/17, relativa a recepció dels canals de TDT
a l’illa d’Eivissa. DS núm. 82, pàg. 4672.

RGE núm. 7524/17, relativa a imatge d’alguns espais
emblemàtics de les Illes Balears. DS núm. 82, pàg. 4669.

RGE núm. 8487/17, relativa a limitació de turistes. DS núm.
86, pàg. 4795.

RGE núm. 8839/17, relativa al senyal de TDT a zones
fosques de la zona nord d’Eivissa. DS núm. 89, pàg. 4871.

RGE núm. 10082/17, relativa a repartiment de l'impost
turístic. DS núm. 93, pàg. 4951.

RGE núm. 10810/17, relativa a regulació del tot inclòs. DS
núm. 95, pàg. 5095.

RGE núm. 12772/17, relativa a interposició de la querella
per part de la Fiscalia Anticorrupció en relació amb la
contractació per part del Govern de les Illes Balears de diverses
empreses del Sr. Jaume Garau. DS núm. 97, pàg. 5203.

RGE núm. 14018/17, relativa a sol·licituds de
modernització d’establiments turístics. DS núm. 100, pàg.
5419.

RGE núm. 14179/17, relativa a sancions per lloguer turístic
de vacances il·legal. DS núm. 103, pàg. 5553.

RGE núm. 14837/17, relativa a la fira World Travel
Market. DS núm. 103, pàg. 5554.

RGE núm. 15138/17, relativa a situació dels preus de
lloguer de llarga durada. DS núm. 104, pàg. 5600.

RGE núm. 15308/17, relativa a diversificació del model
productiu. DS núm. 105, pàg. 5673.

RGE núm. 15314/17, relativa a negociar el traspàs de la
promoció turística als consells insulars. DS núm. 105, pàg.
5668.

RGE núm. 16957/17, relativa a transparència en fase
d’execució de projectes. DS núm. 107, pàg. 5829.

RGE núm. 16963/17, relativa a expedients sancionadors de
la Llei 6/2016. DS núm. 107, pàg. 5830.

VICEPRESIDENTA I CONSELLERA D'INNOVACIÓ,
RECERCA I TURISME, ISABEL MARIA BUSQUETS I
HIDALGO

Projectes de llei
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 108, pàg. 5932, 5936.

TEMÀTIC

- A -

Abandonament escolar
DS núm. 77, pàg. 4354.
DS núm. 94, pàg. 5039.

Accessibilitat universal
DS núm. 90, pàg. 4882.

AD i ATD
DS núm. 96, pàg. 5150.
regulació
DS núm. 77, pàg. 4358.

Administració
plans d’igualtat
DS núm. 65, pàg. 3711.
DS núm. 74, pàg. 4221.
DS núm. 76, pàg. 4333.

Adoctrinament
DS núm. 85, pàg. 4780.
a centres educatius
DS núm. 105, pàg. 5689.
DS núm. 104, pàg. 5601.
DS núm. 107, pàg. 5847.
turístic
DS núm. 107, pàg. 5835.

Aeroport 
d’Eivissa
DS núm. 79, pàg. 4469.
de Palma

autobús
DS núm. 67, pàg. 3805.
DS núm. 68, pàg. 3871.
vols
DS núm. 69, pàg. 3926.

Aeroports de les Illes Balears
DS núm. 73, pàg. 4182.
DS núm. 107, pàg. 5867.

Aerotib
DS núm. 93, pàg. 4958.
DS núm. 96, pàg. 5151.

Agricultura
DS núm. 96, pàg. 5152.
explotacions
DS núm. 107, pàg. 5822.

Aigua 
cales de Sant Josep d’Eivissa
DS núm. 82, pàg. 4679.
dessalada
DS núm. 105, pàg. 5669.
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Ajuntament de Valldemossa
DS núm. 68, pàg. 3865.

Alpha Pam, cas
DS núm. 94, pàg. 5047.

Al·lèrgies
DS núm. 73, pàg. 4156.

Alumnes d’altes capacitats
DS núm. 71, pàg. 4050.

Ambulàncies
accidents
DS núm. 65, pàg. 3706.
personal
DS núm. 64, pàg. 3657.
DS núm. 72, pàg. 4108.

Amics, grup social
DS núm. 77, pàg. 4363.

Amics del Poble Sahrauí, associació
DS núm. 79, pàg. 4478.

Àrea de salut d’Eivissa i Formentera
gerent
DS núm. 95, pàg. 5090.

Àrees protegides
DS núm. 78, pàg. 4424.
edificacions
DS núm. 76, pàg. 4311.

Arxiu del Regne de Mallorca
DS núm. 72, pàg. 4110.

Assemblea de Docents
DS núm. 66, pàg. 3767.

Assetjament escolar
DS núm. 98, pàg. 5253.

Atemptats de Barcelona i Cambrils
DS núm. 93, pàg. 4951.

Atenció sanitària universal
DS núm. 98, pàg. 5285.

Aules
massificació
DS núm. 94, pàg. 5050.

Autopistes d’Eivissa
DS núm. 76, pàg. 4328.
DS núm. 78, pàg. 4440.
DS núm. 79, pàg. 4488.
Eivissa-Sant Antoni
DS núm. 65, pàg. 3707.
DS núm. 66, pàg. 3755.

Avantprojecte de llei d’urbanisme
DS núm. 71, pàg. 4060.

Avortaments
DS núm. 102, pàg. 5505.

- B -

Bankia i BMN, fusió
DS núm. 71, pàg. 4063.

Beques
DS núm. 93, pàg. 5025.

Borsa única
DS núm. 96, pàg. 5149.

- C -

Cala Varques
DS núm. 69, pàg. 3919.
DS núm. 70, pàg. 4002.

Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació
de les Illes Balears

DS núm. 76, pàg. 4340.Can Misses
lloguer d’habitacions
DS núm. 81, pàg. 4621.
DS núm. 100, pàg. 5423.
urgències
DS núm. 80, pàg. 4527 i 4532.

Càncer 
DS núm. 65, pàg. 3705.
colorectal

detecció
DS núm. 82, pàg. 4677.
DS núm. 102, pàg. 5509.

Carreteres
DS núm. 95, pàg. 5094.
conveni
DS núm. 65, pàg. 3735.

Català 
mèrit
DS núm. 93, pàg. 4955.
requisit
DS núm. 93, pàg. 4964.
a la sanitat pública
DS núm. 98, pàg. 5268.
DS núm. 105, pàg. 5676.
DS núm. 107, pàg. 5820.

Catalunya
DS núm. 67, pàg. 3844.
DS núm. 81, pàg. 4622.
DS núm. 96, pàg. 5182.
DS núm. 102, pàg. 5506.
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Central 
de compres
DS núm. 97, pàg. 5200.
tèrmica de Maó
DS núm. 107, pàg. 5825.

Centre BIT 
d’Eivissa
DS núm. 71, pàg. 4057.
d’Inca
DS núm. 78, pàg. 4420.

Centres educatius 
DS núm. 100, pàg. 5420.
Blai Bonet i Consolació de Santanyí

saturació
DS núm. 69, pàg. 3917.

Cervantes i Vara de Rei de Sant Antoni
DS núm. 89, pàg. 4867.
equips directius
DS núm. 73, pàg. 4150. 
a Internet
DS núm. 98, pàg. 5252.

Centres hospitalaris
urgències
DS núm. 66, pàg. 3760.

Centres de salut
DS núm. 106, pàg. 5746.
DS núm. 107, pàg. 5819.

CETA
DS núm. 67, pàg. 3805.
DS núm. 68, pàg. 3872.

Clàusules socials
DS núm. 80, pàg. 4544.
DS núm. 93, pàg. 4975.

Clúster de moda i alimentació
DS núm. 105, pàg. 5684.

CO2, emissions
DS núm. 104, pàg. 5611.

Col·legi Santa Isabel de Palma
DS núm. 106, pàg. 5751.

Comerç 
històric
DS núm. 97, pàg. 5199.
petit i mitjà
DS núm. 107, pàg. 5837.

Comissió 
Europea
DS núm. 67, pàg. 3805.
DS núm. 68, pàg. 3875.
d’igualtat de gènere
DS núm. 95, pàg. 5104.

Comissions o grups de treball sociosanitaris
DS núm. 70, pàg. 4023.
DS núm. 72, pàg. 4126.

Competències
transferència
DS núm. 100, pàg. 5416.

Competitivitat
DS núm. 107, pàg. 5838.

Compilació de Dret Civil de les Illes Balears
DS núm. 88, pàg. 4846.

Conferència de Presidents, IV
DS núm. 67, pàg. 3822.
DS núm. 69, pàg. 3937.

Conflictivitat escolar
DS núm. 68, pàg. 3870.

Connexions aèries 
descompte
DS núm. 103, pàg. 5553.
DS núm. 104, pàg. 5612.
a Menorca
DS núm. 97, pàg. 5195.
DS núm. 102, pàg. 5508.

Consell 
Econòmic i Social
DS núm. 70, pàg. 4007.
DS núm. 79, pàg. 4469.
DS núm. 80, pàg. 4537.
General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior
DS núm. 85, pàg. 4785.
Insular de Menorca

traspàs de places residencials i de centre de dia de
dependència

DS núm. 104, pàg. 5620.
DS núm. 105, pàg. 5678.

Conseller d’Educació i Universitat
DS núm. 100, pàg. 5424.

Consellera 
de Cultura, Participació i Esports
DS núm. 97, pàg. 5204.
de Salut
DS núm. 95, pàg. 5101.

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
informes i estudis
DS núm. 74, pàg. 4213.

Conselleries 
secretaries generals
DS núm. 96, pàg. 5182.
de Turisme
DS núm. 104, pàg. 5619.
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Consells insulars
bestretes
DS núm. 76, pàg. 4321.
DS núm. 98, pàg. 5259.
traspàs de promoció turística
DS núm. 65, pàg. 3708.
DS núm. 100, pàg. 5431.
DS núm. 105, pàg. 5668.

Constitució Espanyola
DS núm. 97, pàg. 5212.

Consorci 
de la Platja de Palma
DS núm. 80, pàg. 4536.
de Transports de Mallorca i Serveis Ferroviaris de

Mallorca
DS núm. 73, pàg. 4161.

Consultes populars
projecte de llei
DS núm. 82, pàg. 4678.

Contractació 
pública
DS núm. 78, pàg. 4434.
DS núm. 80, pàg. 4549.
temporal fraudulenta
DS núm. 80, pàg. 4533.
DS núm. 86, pàg. 4796.

Contractes
adjudicació
DS núm. 78, pàg. 4426.

Convenis
DS núm. 67, pàg. 3811.
entre el CSIC i l’Ibsalut
DS núm. 71, pàg. 4061.
DS núm. 75, pàg. 4261.

Corregudes de toros
DS núm. 82, pàg. 4717.
DS núm. 90, pàg, 4896.

Corrupció
oficina
DS núm. 72, pàg. 4114.

Cossos i forces de seguretat de l’Estat
DS núm. 98, pàg. 5294.

Cotxes de lloguer
DS núm. 75, pàg. 4265.
DS núm. 95, pàg. 5103.
empreses
DS núm. 77, pàg. 4361.

Cultura
Institut d’Estudis Baleàrics
DS núm. 72, pàg. 4120.
DS núm. 74, pàg. 4225.

Curs escolar
DS núm. 95, pàg. 5089.
DS núm. 96, pàg. 5155.

Cursach
DS núm. 71, pàg. 4055.

- D -

Decret
 d’exoneració de les condicions urbanístiques de les
edificacions i instal·lacions agràries i complementàries
en explotacions agràries
DS núm. 75, pàg. 4266.
de garantia de demora
DS núm. 100, pàg. 5428.
dels serveis assistencials en la guarda d’infants
DS núm. 106, pàg. 5746.

Decret llei 
3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa
Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment
de vinculació de centres privats d’atenció especialitzada
DS núm. 102, pàg. 5541.

Defuncions
de persones desplaçades
DS núm. 69, pàg. 3917.
DS núm. 71, pàg. 4049.

Depuradores
DS núm. 69, pàg. 3915.
DS núm. 70, pàg. 4001.
de Binissalem
DS núm. 67, pàg. 3809.
de Santa Eulària del Riu
DS núm. 68, pàg. 3859.

Desnonaments 
DS núm. 71, pàg. 4053.
DS núm. 95, pàg. 5107.

Despesa no financera per a l’exercici de 2018
DS núm. 93, pàg. 4986.

Dessaladores 
d’Eivissa i Ciutadella
DS núm. 66, pàg. 3777.
de Santa Eulària
DS núm. 82, pàg. 4673.

Deures escolars
DS núm. 71, pàg. 4083.

Deute històric
DS núm. 106, pàg. 5745.

Dia internacional 
d'Àfrica
DS núm. 81, pàg. 4611.
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de la dona
DS núm. 69, pàg. 3915.
contra l’LGTBI fòbia
DS núm. 78, pàg. 4413.

Dia mundial 
lliure de bosses d’un sol ús
DS núm. 83, pàg. 4771.
de la Salut Mental
DS núm. 97, pàg. 5195.

Diàlisi
DS núm. 68, pàg. 3866.

Direccions generals de Salut Pública i de Farmàcia
DS núm. 75, pàg. 4250.

Docents
DS núm. 81, pàg. 4615.
oposicions
DS núm. 89, pàg. 4868.

Document de voluntats anticipades
DS núm. 82, pàg. 4686.

Dret Civil
DS núm. 106, pàg. 5753.

- E -

Ebenisteria
estudis
DS núm. 70, pàg. 4003.

Ecologia
alarma
DS núm. 80, pàg. 4531.

Educació
auxiliars tècnics educatius 
DS núm. 73, pàg. 4166.
DS núm. 75, pàg. 4274.
centres 

calefacció
DS núm. 64, pàg. 3661 i 3663.
de secundària
DS núm. 65, pàg. 3711.
DS núm. 66, pàg. 3759.

concerts educatius d’ESO
DS núm. 71, pàg. 4065.
DS núm. 73, pàg. 4172.
curs escolar 2017-2018
DS núm. 95, pàg. 5108.
DS núm. 97, pàg. 5221.
elecció
DS núm. 77, pàg. 4370.
infraestructures educatives a Eivissa
DS núm. 65, pàg. 3709.
DS núm. 66, pàg. 3757.
noves tecnologies
DS núm. 80, pàg. 4525.

oposicions
DS núm. 65, pàg. 3709.
DS núm. 66, pàg. 3756.
ràtios a primària
DS núm. 80, pàg. 4526.
xerrades educatives
DS núm. 81, pàg. 4630.

Emergència 
meteorològica
DS núm. 65, pàg. 3709.
social
DS núm. 71, pàg. 4053.

Emprenedors i autònoms
DS núm. 69, pàg. 3985.

Empreses públiques
DS núm. 98, pàg. 5260.

Endeutament
DS núm. 106, pàg. 5760.

Energies
DS núm. 67, pàg. 3817.
DS núm. 69, pàg. 3966.
fons de rescat 2017
DS núm. 68, pàg. 3867.
renovables
DS núm. 85, pàg. 4784.
DS núm. 102, pàg. 5502.
transició
DS núm. 64, pàg. 3659.

Enganys als ciutadans
DS núm. 75, pàg. 4255.

Escletxa salarial
DS núm. 69, pàg. 3922.
DS núm. 103, pàg. 5553.
DS núm. 104, pàg. 5613.

Escoles
Caimari
DS núm. 97, pàg. 5208.
Santanyí
DS núm. 100, pàg. 5413.
d'idiomes
DS núm. 65, pàg. 3711.
DS núm. 66, pàg. 3758.

Escoletes infantils
ajudes
DS núm. 66, pàg. 3769.
Can Nebot
DS núm. 67, pàg. 3806.
DS núm. 79, pàg. 4470.

Església catòlica
DS núm. 67, pàg. 3834.
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ESO, títol
DS núm. 89, pàg. 4870.

Espais 
emblemàtics de les Illes Balears
DS núm. 82, pàg. 4669.
naturals

Pla de mobilitat sostenible
DS núm. 82, pàg. 4675.

Espalmador, S’
DS núm. 79, pàg. 4474.

Esport
DS núm. 102, pàg. 5517.
DS núm. 105, pàg. 5694.
professions
DS núm. 71, pàg. 4093.
violència
DS núm. 77, pàg. 4351.

Establiments turístics
modernització
DS núm. 79, pàg. 4476.
DS núm. 100, pàg. 5419.

Estat de dret i separació de poders
DS núm. 69, pàg. 3919.

Estatut d’Autonomia
DS núm. 98, pàg. 5267.

Estudis 
encarregats per l’administració
DS núm. 106, pàg. 5752.
fora de l’illa de residència

deducció fiscal
DS núm. 78, pàg. 4428.
universitaris
DS núm. 107, pàg. 5831.

- F -

FEDER
DS núm. 68, pàg. 3862.

Feixes, Ses
incendi
DS núm. 70, pàg. 4005.

Ferrocarril 
servei nocturn
DS núm. 105, pàg. 5671.

Festes de Sant Joan
seguretat
DS núm. 77, pàg. 4351.

Fibra òptica a Formentera i a Eivissa
DS núm. 66, pàg. 3773.

Finançament
DS núm. 81, pàg. 4624.
DS núm. 100, pàg. 5421.

Fira Nupcial
DS núm. 94, pàg. 5043.

Fisioteràpia
DS núm. 79, pàg. 4482.
DS núm. 97, pàg. 5198.

Formació
xec
DS núm. 93, pàg. 4967.

FP dual
DS núm. 70, pàg. 4008.

Frau del turisme britànic
DS núm. 72, pàg. 4104.

Fugida de talents
DS núm. 68, pàg. 3880.

Fundació 
BIT

vaga
DS núm. 95, pàg. 5099.

per a l'Esport Balear
DS núm. 93, pàg. 4963.
Institut Socioeducatiu S’Estel

personal
DS núm. 66, pàg. 3770.

- G -

Garau, Jaume
DS núm. 75, pàg. 4259.
DS núm. 103, pàg. 5574.
contractes
DS núm. 73, pàg. 4151 i 4163.
DS núm. 81, pàg. 4617.
DS núm. 97, pàg. 5203.

Gas natural
DS núm. 64, pàg. 3659.
DS núm. 97, pàg. 5196.

Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears
DS núm. 104, pàg. 5620.
DS núm. 106, pàg. 5766.
estatut
DS núm. 94, pàg. 5049.

Govern
codi ètic
DS núm. 73, pàg. 4164.
contractes menors
DS núm. 74, pàg. 4219.
iniciatives
DS núm. 105, pàg. 5680.
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personal eventual
DS núm. 93, pàg. 4957.
prioritats
DS núm. 68, pàg. 3881.
suports
DS núm. 74, pàg. 4217.

Governabilitat
acords
DS núm. 65, pàg. 3713.

- H -

Habitatge
DS núm. 70, pàg. 4011 i 4021.
DS núm. 76, pàg. 4325.
DS núm. 77, pàg. 4372.
DS núm. 79, pàg. 4497.
accés
DS núm. 74, pàg. 4208.
DS núm. 76, pàg. 4327.
DS núm. 105, pàg. 5686.
acords
DS núm. 93, pàg. 4962.
Camp Redó
DS núm. 76, pàg. 4314.
dret subjectiu
DS núm. 93, pàg. 4968.

Hemodiàlisi
DS núm. 73, pàg. 4155.

Herències
renúncia
DS núm. 75, pàg. 4253.

Hidrocarbus
DS núm. 72, pàg. 4134.
DS núm. 74, pàg. 4226.

Hospital Can Misses
DS núm. 72, pàg. 4103.
DS núm. 86, pàg. 4795.
aparcament
DS núm. 67, pàg. 3816.
contractacions d’estiu
DS núm. 71, pàg. 4052.
cuina
DS núm. 103, pàg. 5558.
incidències
DS núm. 68, pàg. 3864.
productes caducats
DS núm. 103, pàg. 5559.
quiròfans
DS núm. 64, pàg. 3664.
rampa
DS núm. 67, pàg. 3814.

Hospital de Formentera
quiròfans
DS núm. 98, pàg. 5262.

Hospital a la comarca de Manacor
DS núm. 105, pàg. 5670.
reforma
DS núm. 67, pàg. 3807.

Hospital Psiquiàtric
DS núm. 70, pàg. 4014.
DS núm. 77, pàg. 4366.

Hospital Son Espases
DS núm. 65, pàg. 3707.
aparcament
DS núm. 66, pàg. 3764.
incidències
DS núm. 68, pàg. 3864.
infermeria
DS núm. 104, pàg. 5608.
urgències d’oncologia
DS núm. 104, pàg. 5605 i 5616.

Hospitals públics
DS núm. 66, pàg. 3766.

Hoteleria
DS núm. 97, pàg. 5209.
conveni
DS núm. 96, pàg. 5165.
moratòria d’hotels urbans
DS núm. 73, pàg. 4154.
places
DS núm. 72, pàg. 4117.

- I -

IBAVI
DS núm. 96, pàg. 5167.
DS núm. 98, pàg. 5275.
DS núm. 103, pàg. 5585.
a Formentera
DS núm. 106, pàg. 5743.
gerent
DS núm. 73, pàg. 4159.

Ib-salut
caps de secció
DS núm. 66, pàg. 3771.
deute
DS núm. 66, pàg. 3765.
personal
DS núm. 68, pàg. 3874.
DS núm. 85, pàg. 4776.
retard en el pagament
DS núm. 69, pàg. 3925.
servei d’al·lergologia 
DS núm. 71, pàg. 4054.
tuteles
DS núm. 95, pàg. 5096.

IB3
informatius
DS núm. 69, pàg. 3920.
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DS núm. 70, pàg. 4018.
DS núm. 74, pàg. 4206.
model
DS núm. 64, pàg. 3679.
objectivitat i imparcialitat
DS núm. 106, pàg. 5741.
pressupost
DS núm. 104, pàg. 5599.
programació
DS núm. 68, pàg. 3869.
treballadors
DS núm. 78, pàg. 4414 i 4415.

Illa de l’Aire
reserva marina
DS núm. 98, pàg. 5251.

Imposts 
DS núm. 85, pàg. 4781.
de begudes ensucrades
DS núm. 77, pàg. 4357.
de successions
DS núm. 96, pàg. 5163.
de transmissions patrimonials
DS núm. 79, pàg. 4509.

Indústries 
DS núm. 83, pàg. 4752.
emblemàtiques
DS núm. 93, pàg. 4953. 
de Menorca
DS núm. 100, pàg. 5414.

Informació 
als ciutadans
DS núm. 77, pàg. 4360.

accés
DS núm. 78, pàg. 4422.

als diputats
DS núm. 79, pàg. 4469.
pública
DS núm. 105, pàg. 5716.

accés
DS núm. 72, pàg. 4111.

Infraestructures educatives i sociosanitàries
DS núm. 103, pàg. 5562.

Institut de Salut Laboral
DS núm. 76, pàg. 4324.

Instituts d’educació secundària
directors
DS núm. 97, pàg. 5201.

Interins docents
DS núm. 102, pàg. 5503.

Inundacions
DS núm. 64, pàg. 3666.

Inversions estatutàries
DS núm. 81, pàg. 4626.

IRIE
DS núm. 98, pàg. 5263.

IRPH
DS núm. 105, pàg. 5673.

ITB de Berlín
DS núm. 70, pàg. 4016 i 4017.

Itinerari vital unificat
DS núm. 106, pàg. 5746.

- J -

Joan Crespí, edifici
DS núm. 85, pàg. 4786.
DS núm. 94, pàg. 5056.

- K -

Kantar Media
DS núm. 70, pàg. 4006.

KLE
DS núm. 75, pàg. 4257.
DS núm. 76, pàg. 4317.
treballadors
DS núm. 70, pàg. 4012.

- L -

Legalitat 
compliment
DS núm. 95, pàg. 5106.

Línies d’alta tensió
DS núm. 103, pàg. 5563.
Son Puig
DS núm. 102, pàg. 5512.
DS núm. 105, pàg. 5677.

Litoral 
neteja
DS núm. 81, pàg. 4613.
reprivatització
DS núm. 94, pàg. 5075.

Llei 
de capitalitat 
DS núm. 76, pàg. 4315.
electoral de les Illes Balears
DS núm. 70, pàg. 4029.
de drets del col·lectiu LGTBI
DS núm. 71, pàg. 4051.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-070.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-074.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-064.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-106.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-104.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-068.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-078.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-098.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-085.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-077.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-096.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-079.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-083.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-093.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-100.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-077.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-078.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-079.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-105.pdf#page=52
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-072.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-103.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-076.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-097.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-064.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-081.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-098.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-105.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-070.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-106.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-085.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-094.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-070.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-075.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-076.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-070.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-095.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-103.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-102.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-105.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-081.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-094.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-076.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-070.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-071.pdf#page=5


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2017 79

d’igualtat entre homes i dones
DS núm. 71, pàg. 4051.

aplicació transversal
DS núm. 64, pàg. 3675.
DS núm. 66, pàg. 3783.

de l’impost d’estades turístiques
DS núm. 65, pàg. 3723.
Montoro
DS núm. 67, pàg. 3815.
4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa
legislativa popular a les Illes Balears
DS núm. 66, pàg. 3792.
1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen
en l’entorn humà
DS núm. 91, pàg. 4918.
30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes
Balears
DS núm. 76, pàg. 4346.
DS núm. 78, pàg. 4463.
8/2000, de 27 d'octubre, dels consells insulars, per a la
limitació de mandats de la Presidència dels consells
insulars
DS núm. 80, pàg. 4559.
DS núm. 97, pàg. 5233.
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears,
per a la limitació de mandats de la Presidència de la
comunitat autònoma
DS núm. 97, pàg. 5233.
3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears
DS núm. 88, pàg. 4842.
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears
DS núm. 83, pàg. 4738.
DS núm. 64, pàg. 3691.
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB,
i de mesures en matèria de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears
DS núm. 64, pàg. 3691.
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a comercialització d’estades turístiques a
habitatges
DS núm. 87, pàg. 4811.
DS núm. 92, pàg. 4924.
4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears
DS núm. 106, pàg. 5797.
4/2008
DS núm. 89, pàg. 4876.
6/2016
DS núm. 107, pàg. 5830.

Llengües de signes
DS núm. 82, pàg. 4669.

Llistes d’espera
DS núm. 80, pàg. 4535.
DS núm. 94, pàg. 5045.
DS núm. 102, pàg. 5510.
DS núm. 107, pàg. 5823.

Llibertat d’expressió
DS núm. 73, pàg. 4160.

DS núm. 81, pàg. 4619.

Lloguer 
de cotxes
DS núm. 66, pàg. 3763.
social
DS núm. 68, pàg. 3860.

Pla
DS núm. 69, pàg. 3918.

d’habitatges 
de llarga durada
DS núm. 104, pàg. 5600.
preu
DS núm. 107, pàg. 5826.

turístic de vacances
DS núm. 74, pàg. 4218.
DS núm. 78, pàg. 4416.
DS núm. 102, pàg. 5503.
DS núm. 103, pàg. 5553.
Pla per al lloguer turístic
DS núm. 80, pàg. 4521.

- M -

Maçoneria
DS núm. 66, pàg. 3753.

Malaltia celíaca i altres intoleràncies alimentàries
DS núm. 77, pàg. 4398.

Matrimoni
règim patrimonial
DS núm. 78, pàg. 4453.

Memòria democràtica
DS núm. 80, pàg. 4589.

MÉS per Menorca 
acords privats amb el Govern
DS núm. 105, pàg. 5681.

Metges i professionals sanitaris
fugida
DS núm. 106, pàg. 5757.

Mobilitat
Pla director sectorial
DS núm. 106, pàg. 5755.

Model productiu
DS núm. 66, pàg. 3775.
diversificació
DS núm. 105, pàg. 5673.

- N -

Na Tirapel, aparcament
DS núm. 80, pàg. 4541.

Negociació laboral
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DS núm. 97, pàg. 5205.

Nivell 33
DS núm. 82, pàg. 4671.

- O -

Observatori de Costitx
DS núm. 72, pàg. 4116.

Ocupacions il·legals
DS núm. 74, pàg. 4215.

Oficina Anticorrupció
DS núm. 95, pàg. 5097.

Oncologia
pacients
DS núm. 104, pàg. 5602.
urgències
DS núm. 104, pàg. 5605.
DS núm. 107, pàg. 5827.

Orquestra Simfònica de les Illes Balears
DS núm. 74, pàg. 4215.

- P -

PAC 
Binissalem
DS núm. 69, pàg. 3923.
S’Escorxador
DS núm. 72, pàg. 4106.
Manacor
DS núm. 74, pàg. 4205.
DS núm. 82, pàg. 4670.

Pacte educatiu
DS núm. 76, pàg. 4309.

Palau Marivent
residència d’estudiants
DS núm. 106, pàg. 5749.

Paratges naturals
DS núm. 79, pàg. 4475.

Parc Natural 
de S’Albufera de Mallorca

contaminació
DS núm. 71, pàg. 4053.
DS núm. 72, pàg. 4103.
DS núm. 73, pàg. 4146.
DS núm. 75, pàg. 4251.

Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos
DS núm. 74, pàg. 4226.
DS núm. 82, pàg. 4691.
de Ses Salines
DS núm. 64, pàg. 3656.

Parlament
crisi institucional
DS núm. 65, pàg. 3717.
presidència 
DS núm. 65, pàg. 3715.
DS núm. 67, pàg. 3810.

Participació ciutadana
DS núm. 96, pàg. 5158.
DS núm. 105, pàg. 5683.

Patronals 
farmacèutica

conveni
DS núm. 106, pàg. 5756.

de restauració i oci nocturn
DS núm. 78, pàg. 4431.

Partit Popular
DS núm. 104, pàg. 5598.

Pediatres
DS núm. 96, pàg. 5147.

PEU
DS núm. 73, pàg. 4149.

PIME
ajudes
DS núm. 80, pàg. 4523.

Pinaret, Es
DS núm. 100, pàg. 5427.

Pla 
antifrau
DS núm. 75, pàg. 4260.
d'excel·lència educativa
DS núm. 104, pàg. 5604.
hidrològic
DS núm. 89, pàg. 4866.
d’infraestructures d’atenció primària
DS núm. 80, pàg. 4530.
d’infraestructures educatives a les Pitiüses
DS núm. 95, pàg. 5092.
d’inspecció de treball
DS núm. 86, pàg. 4798.
Juncker
DS núm. 77, pàg. 4365.
de transició energètica de les Illes Balears
DS núm. 105, pàg. 5725.

Pla de Sant Jordi
comissió
DS núm. 81, pàg. 4628.
inundacions
DS núm. 72, pàg. 4115.
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Pla 
insular de transport regular de viatgers per carretera
de Mallorca

pressupost
DS núm. 66, pàg. 3762.

Juncker
DS núm. 98, pàg. 5270.
DS núm. 102, pàg. 5532.

Pobresa energètica
DS núm. 68, pàg. 3899.

Pobresa energètica
DS núm. 76, pàg. 4319.
DS núm. 94, pàg. 5042.

Podem
pacte
DS núm. 102, pàg. 5514.

Poder Judicial
DS núm. 94, pàg. 5062.

Policia local
DS núm. 66, pàg. 3778.
DS núm. 68, pàg. 3888.
DS núm. 78, pàg. 4417.
curs
DS núm. 82, pàg. 4680.

Port 
d’Andratx
DS núm. 77, pàg. 4352.
antic de Ciutadella
DS núm. 70, pàg. 4015.
esportiu d’Alcudiamar
DS núm. 67, pàg. 3813.

Ports de les Illres Balears
DS núm. 69, pàg. 3976.

Posidònia
DS núm. 93, pàg. 4960.
DS núm. 100, pàg. 5415.
decret
DS núm. 80, pàg. 4522.

Presidenta del Govern de les Illes Balears
DS núm. 95, pàg. 5102.

Pressuposts generals de l’Estat 2017
DS núm. 74, pàg. 4210.
DS núm. 75, pàg. 4296 i 4285.

Pressuposts generals de la CAIB 2018
DS núm. 104, pàg. 5624.
DS núm. 108, pàg. 5881.
Fons de contingència
DS núm. 102, pàg. 5516.
DS núm. 103, pàg. 5564.

Processionària del pi
DS núm. 77, pàg. 4356.

Professorat
formació
DS núm. 79, pàg. 4471.

Programa de Desenvolupament Rural (PDR)
pagament d’ajudes
DS núm. 85, pàg. 4777.

Prostitució
DS núm. 106, pàg. 5742.

- R -

Radioteràpia a Menorca
DS núm. 67, pàg. 3817.
DS núm. 68, pàg. 3866.

Reactivació econòmica
DS núm. 97, pàg. 5214.

Recursos
DS núm. 82, pàg. 4683.

Refugiats
DS núm. 75, pàg. 4256.

Règim Especial Balear (REB)
DS núm. 71, pàg. 4058.
DS núm. 72, pàg. 4112.
DS núm. 81, pàg. 4629 i 4654.
DS núm. 82, pàg. 4684.
DS núm. 89, pàg. 4875.
DS núm. 94, pàg. 5046.
DS núm. 96, pàg. 5161.
DS núm. 97, pàg. 5211.

Rehabilitació comunitària
DS núm. 98, pàg. 5257.

Renda social garantida
DS núm. 64, pàg. 3665.
DS núm. 82, pàg. 4673.
DS núm. 89, pàg. 4874.
DS núm. 100, pàg. 5429.
DS núm. 103, pàg. 5556.

Reserva Marina del Nord de Menorca
DS núm. 65, pàg. 3712.

Residents
descompte
DS núm. 77, pàg. 4390.

Residus
DS núm. 67, pàg. 3805. 
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Riquesa
redistribució
DS núm. 72, pàg. 4119.

Ryanair
DS núm. 74, pàg. 4213.

- S -

Sàhara occidental
DS núm. 72, pàg. 4103. 

Salaris
DS núm. 96, pàg. 5160.

Saló Nàutic de Palma
web
DS núm. 76, pàg. 4310.

Salut mental
DS núm. 98, pàg. 5256.

Sanitat pública
DS núm. 96, pàg. 5157 i 5164.
DS núm. 100, pàg. 5418.
accés
DS núm. 105, pàg. 5674.
aliments caducats
DS núm. 103, pàg. 5557.
desprivatització
DS núm. 94, pàg. 5053.
fidelització
DS núm. 76, pàg. 4320.
DS núm. 97, pàg. 5207.

Sanitat vegetal
DS núm. 97, pàg. 5215.

SAREB
pisos cedits
DS núm. 73, pàg. 4152.

Sector públic 
DS núm. 73, pàg. 4193.
instrumental
DS núm. 81, pàg. 4645.

Selectivitat
DS núm. 107, pàg. 5834.

SEPAP
DS núm. 82, pàg. 4676.
DS núm. 85, pàg. 4782.

Servei de promoció de l’autonomia personal
DS núm. 75, pàg. 4254.

Serveis ferroviaris
DS núm. 78, pàg. 4419.

Serveis ferroviaris de Mallorca (SFM)
DS núm. 71, pàg. 4064.
vaga
DS núm. 65, pàg. 3714.

Sinistralitat laboral
DS núm. 76, pàg. 4323.

Sociosanitari de Menorca
DS núm. 76, pàg. 4316.

SOIB
DS núm. 72, pàg. 4107.

Sòl rústic
DS núm. 72, pàg. 4110.
DS núm. 73, pàg. 4146.

Son Dureta
projecte de reforma
DS núm. 69, pàg. 3929.

Son Espases
aparcament 
DS núm. 89, pàg. 4867.
escoleta
DS núm. 72, pàg. 4111.
zona d’hostatge
DS núm. 75, pàg. 4264.

Son Real
DS núm. 81, pàg. 4616.

SUAP d’Eivissa
DS núm. 81, pàg. 4620.

Suïcidi
DS núm. 70, pàg. 4020.

- T -

Tabaquisme 
unitat d’Eivissa i Formentera
DS núm. 78, pàg. 4423.

Tagomago i illots de Llevant 
reserva natural i marina
DS núm. 65, pàg. 3745.

Targeta sanitària
DS núm. 76, pàg. 4313.

Taxis
DS núm. 66, pàg. 3774.

TDT a Eivissa
DS núm. 82, pàg. 4672.
DS núm. 89, pàg. 4871.
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Televisió pública balear
audiències
DS núm. 102, pàg. 5501.

Temporal
ajudes
DS núm. 68, pàg. 3878.
DS núm. 78, pàg. 4430.

Terrorisme
DS núm. 73, pàg. 4157.

“Toros a la balear”
DS núm. 79, pàg. 4469.

Torrent/torrents
neteja
DS núm. 93, pàg. 4971.
DS núm. 95, pàg. 5112.
Solleric
DS núm. 68, pàg. 3861.

Tot inclòs
DS núm. 95, pàg. 5095.
DS núm. 80, pàg. 4538.

Transparència
DS núm. 68, pàg. 3883.
DS núm. 70, pàg. 4028.
DS núm. 71, pàg. 4059.
DS núm. 85, pàg. 4779.
DS núm. 103, pàg. 5553.
DS núm. 104, pàg. 5609.
DS núm. 107, pàg. 5829.

Transport/transports 
DS núm. 102, pàg. 5503.
d’autobús
DS núm. 64, pàg. 3667.
concessions
DS núm. 103, pàg. 5561.
escolar i de viatgers
DS núm. 74, pàg. 4211.
DS núm. 95, pàg. 5091.
DS núm. 96, pàg. 5148.
DS núm. 98, pàg. 5254.
marítim

de baix cost
DS núm. 81, pàg. 4614.
bonificació
DS núm. 80, pàg. 4543.

de mercaderies
DS núm. 81, pàg. 4627.
DS núm. 107, pàg. 5821.
de passatgers als aeroports
DS núm. 80, pàg. 4540.
públic
DS núm. 69, pàg. 3930.
DS núm. 71, pàg. 4071.
DS núm. 79, pàg. 4483.
DS núm. 81, pàg. 4635.

descomptes
DS núm. 76, pàg. 4315.
vaga
DS núm. 67, pàg. 3805.
DS núm. 68, pàg. 3877.

sanitari urgent des de Menorca
DS núm. 86, pàg. 4794.
dels SUAP
DS núm. 74, pàg. 4207.
terrestres
DS núm. 82, pàg. 4707.

Treball/ocupació
condicions laborals
DS núm. 79, pàg. 4472.
mercat laboral
DS núm. 103, pàg. 5567.
DS núm. 105, pàg. 5705.
Pla d’inspecció
DS núm. 86, pàg. 4798.

Treballadors
drets
DS núm. 96, pàg. 5154.
remuneració
DS núm. 94, pàg. 5040.

Tren
servei públic
DS núm. 106, pàg. 5748.
a Sineu
DS núm. 81, pàg. 4611.

Tributs
DS núm. 79, pàg. 4479.
DS núm. 106, pàg. 5760.

Túnel de Sóller
rescat
DS núm. 70, pàg. 4010.
DS núm. 93, pàg. 4954.

Turisme 
accions en contra
DS núm. 93, pàg. 4965.
Any internacional del turisme sostenible per al

desenvolupament
DS núm. 75, pàg. 4268.
DS núm. 76, pàg. 4378.
estades turístiques
DS núm. 64, pàg. 3673.
DS núm. 65, pàg. 3718.
DS núm. 67, pàg. 3822.
impost turístic
DS núm. 64, pàg. 3670 i 3671.
DS núm. 94, pàg. 5057.
DS núm. 96, pàg. 5171.
DS núm. 93, pàg. 4951.
incívic
DS núm. 85, pàg. 4788.
inspectors
DS núm. 77, pàg. 4367.
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lloguer turístic
DS núm. 64, pàg. 3658.
masclisme
DS núm. 69, pàg. 3916.
model
DS núm. 78, pàg. 4433.
DS núm. 107, pàg. 5841.
de salut
DS núm. 98, pàg. 5266.
sostenible

impost
DS núm. 102, pàg. 5500.
DS núm. 103, pàg. 5553.
DS núm. 104, pàg. 5615.
pla anual d’impuls
DS núm. 85, pàg. 4789.

taxa
DS núm. 93, pàg. 4970.
traspàs de la promoció
DS núm. 94, pàg. 5052.

Turistes
limitació
DS núm. 86, pàg. 4795.

- U -

UCI
ràtio d’infermeria
DS núm. 100, pàg. 5426.

Unió Europea
DS núm. 98, pàg. 5258.

Universitat 
de les Illes Balears
DS núm. 75, pàg. 4262 i 4249.
DS núm. 102, pàg. 5513.
gratuïta
DS núm. 82, pàg. 4681.

Urbanisme
DS núm. 95, pàg. 5121.
DS núm. 106, pàg. 5772.

Urgències hospitalàries
DS núm. 89, pàg. 4872.
servei
DS núm. 79, pàg. 4480.

- V -

Vacunes
DS núm. 93, pàg. 4959.

Venda ambulant il·legal
DS núm. 77, pàg. 4369.

Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme

informes i estudis
DS núm. 74, pàg. 4209.

Vicepresident del Govern
DS núm. 98, pàg. 5264.
DS núm. 104, pàg. 5617.
reprovació
DS núm. 93, pàg. 5011.

Violència masclista
DS núm. 105, pàg. 5667.
alternativa habitacional
DS núm. 69, pàg. 3924.
Pla integral de violències masclistes
DS núm. 69, pàg. 3928.

Voluntariat
projecte de llei
DS núm. 79, pàg. 4477.

- W -

World Travel Market
DS núm. 103, pàg. 5554.

- X -

Xarxes de clavegueram
DS núm. 107, pàg. 5857.

Xenofòbia
DS núm. 80, pàg. 4529.

Xylella fastidiosa
DS núm. 64, pàg. 3660 i 3669.
DS núm. 73, pàg. 4145.
DS núm. 94, pàg. 5054.
DS núm. 97, pàg. 5215.
DS núm. 102, pàg. 5523.

061
treballadors
DS núm. 77, pàg. 4362.
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