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INICIATIVES

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 10218/17, de l’habitatge de les Illes Balears.
DS núm. 124, pàg. 7025. 

RGE núm. 13840/17, de cossos i escales propis del Consell
Consultiu de les Illes Balears.
DS núm. 111, pàg. 6288.

RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies.
DS núm. 133, pàg. 7332.

RGE núm. 4014/18, pel qual es modifica la Llei 12/2016, de
17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears.
DS núm. 133, pàg. 7352.

RGE núm. 4434/18, de promoció de la seguretat i la salut en
el treball a les Illes Balears.
DS núm. 133, pàg. 7312.

RGE núm. 9933/18, de serveis a les persones en l’àmbit
social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 142, pàg. 7987.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
DS núm. 149, pàg. 8432.

PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991, de 13
de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular de
les Illes Balears.
DS núm. 124, pàg. 7057.

RGE núm. 4582/17, de memòria democràtica de les Illes
Balears.
Debat i votació, DS núm. 116, pàg. 6566.

RGE núm. 8423/17, de modificació de la Llei 8/1986, de 26
de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, per a l’establiment de la incompatibilitat de la
condició de diputat del Parlament de les Illes Balears amb
la de batle, regidor o conseller insular.
Presa en consideració, DS núm. 113, pàg. 6400.

RGE núm. 10061/17, de modificació de la Llei 5/2015, de 23
de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament
legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Presa en consideració, DS núm. 111, pàg. 6291.
Debat i votació, DS núm. 126, pàg. 7192.

RGE núm. 10096/17, de suport a la família i a la maternitat.
Presa en consideració, DS núm. 115, pàg. 6513.

RGE núm. 10225/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 27
de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització.
Presa en consideració, DS núm. 118, pàg. 6696.
Debat i votació, DS núm. 122, pàg. 6922.

RGE núm. 14160/17, de modificació de l’article 25 de la
Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç
minorista.
Presa en consideració, DS núm. 139, pàg. 7801.
Debat i votació, DS núm. 146, pàg. 8220.

RGE núm. 16726/17, de camins públics i rutes d’interès
excursionista de Mallorca.
Presa en consideració, DS núm. 126, pàg. 7171.
Debat i votació, DS núm. 148, pàg. 8401.

RGE núm. 2149/18, del tercer sector d’acció social.
Presa en consideració, DS núm. 120, pàg. 6799.
Debat i votació, DS núm. 122, pàg. 6914.

RGE núm. 2953/18, de reforma de l’article 69.3 de la
Constitució Espanyola als efectes que l’illa de Formentera
triï un senador propi, amb independència del que triï l’illa
d’Eivissa.
Presa en consideració, DS núm. 129, pàg. 7240.
Debat i votació, DS núm. 139, pàg. 7782.

RGE núm. 3676/18, de modificació del Decret 100/2010, de
27 d’agost, pel qual es regula el procediment d’autorització
sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el
funcionament del Registre de centres, serveis i establiments
sanitaris de les Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 129, pàg. 7249.
Debat i votació, DS núm. 142, pàg. 7982.

RGE núm. 4406/18, de protecció de la mar Mediterrània
sota la jurisdicció espanyola dels danys que puguin produir
l’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals.
Presa en consideració, DS núm. 129, pàg. 7260.
Debat i votació, DS núm. 139, pàg. 7791.

RGE núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de
les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes
Balears.
Presa en consideració, DS núm. 130, pàg. 7272.
Debat i votació, DS núm. 144, pàg. 8106.

RGE núm. 6802/18, de modificació de la Llei 10/1998, de 14
de desembre, de col·legis
professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi
professional de docents de les Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 141, pàg. 7919.
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RGE núm. 7566/18, per la qual s’estableix la gratuïtat de
les places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes
Balears.
Presa en consideració, DS núm. 134, pàg. 7430.
Debat i votació, DS núm. 142, pàg. 7994.

RGE núm. 9943/18, de reforma fiscal.
Presa en consideració, DS núm. 146, pàg. 8258.

RGE núm. 10528/18, de mesures de protecció de la badia de
Sant Antoni de Portmany.
Presa en consideració, DS núm. 144, pàg. 8089.

DECRETS LLEI

1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora
i/o ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos
educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
DS núm. 110, pàg. 6247.

2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i
altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys
produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9
d’octubre del 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca.
DS núm. 142, pàg. 7966.

3/2018, de 29 d’octubre, de concessió d’un crèdit
extraordinari per atendre despeses inajornables derivades
de les inundacions provocades per les fortes pluges del dia
9 d’octubre de 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca,
amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.
DS núm. 144, pàg. 8098.

4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits
suplementaris per atendre despeses inajornables derivades
de sentències judicials pendents de pagament enl’àmbit de
laLlei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears,
amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018; i de
modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual
s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les
pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les
inundacions de dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de
Llevant de Mallorca (escrit RGE núm. 14780/18, del
Govern de les Illes Balears).
DS núm. 148, pàg. 8389.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ TÈCNICA
INTERINSULAR

RGE núm. 13187/18, presentat per la Comissió Tècnica
Interinsular, com a proposta de delegació de competències
al Consell de Mallorca de les facultats que, com a
administració gestora, exerceix ara l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el
Museu de Mallorca.
DS núm. 147, pàg. 8342.
DS núm. 149, pàg. 8432.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 15620/17, de devolució, al Projecte de llei RGE
núm. 10218/17, de l’habitatge de les Illes Balears.
DS núm. 109, pàg. 6148.

RGE núm. 7767/18, 7768/18 i 7875/18, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes
Balears.
DS núm. 134, pàg. 7441.

RGE núm. 13164/18, 13165/18 i 13166/18 al Projecte de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
DS núm. 145, pàg. 8153.

DEBAT DE POLÍTICA GENERAL

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears.
DS núm. 135, pàg. 7472.
DS núm. 137, pàg. 7606.

INTERPEL·LACIONS

RGE núm. 14131/17, relativa a pla d’igualtat entre homes
i dones corresponent al personal educatiu.
DS núm. 111, pàg. 6283.

RGE núm. 11437/17, relativa a coneixement i supervisió de
la idoneïtat dels continguts utilitzats en els centres escolars
de les Illes Balears.
DS núm. 109, pàg. 6144.

RGE núm. 199/18, relativa a política cultural.
DS núm. 110, pàg. 6207.

RGE núm. 245/18, relativa a política general del Govern en
matèria de salut.
DS núm. 112, pàg. 6320.

RGE núm. 301/18, relativa a política general del Govern en
relació amb la sinistralitat laboral a les Illes Balears.
DS núm. 113, pàg. 6384.

RGE núm. 541/18, relativa a política general del Govern en
relació amb les interconnexions del Pla Hidrològic.
DS núm. 114, pàg. 6439.
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RGE núm. 770/18, relativa a política general del Govern en
relació amb la protecció de la posidònia.
DS núm. 119, pàg. 6729.

RGE núm. 1413/18, relativa a política general del Govern
en matèria de transport públic.
DS núm. 120, pàg. 6783.

RGE núm. 1662/18, relativa a política del Govern en relació
amb les mesures pel que fa a l’aplicació dels objectius de
desenvolupament sostenible a les Illes Balears.
DS núm. 142, pàg. 7950.

RGE núm. 1806/18, relativa a política general del Govern
en matèria de bestretes als consells insulars.
DS num. 143, pàg. 8037.

RGE núm. 1921/18, relativa a política del Govern en relació
amb les infraestructures educatives.
DS núm. 140, pàg. 7831.

RGE núm. 2320/18, relativa a política del Govern pel que
fa a la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel.
DS núm. 115, pàg. 6498.

RGE núm. 2399/18, relativa a lluita contra la
processiònaria del pi.
DS núm. 116, pàg. 6552.

RGE núm. 2753/18, relativa a política general del Govern
en relació amb els consensos en matèria d’educació. 
DS núm. 117, pàg. 6614.

RGE núm. 3555/18, relativa a política del Govern en relació
amb la problemàtica de l’Hospital residència de Cas Serres
a Eivissa.
DS núm. 118, pàg. 6682.

RGE núm. 3847/18, relativa a sostenibilitat mediambiental.
DS núm. 122, pàg. 6896.

RGE núm. 3848/18, relativa a política general educativa de
0 a 3 anys.
DS núm. 121, pàg. 6830.

RGE núm. 4317/18, relativa a política general d’inversions
dutes a terme per la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.
DS núm. 134, pàg. 7387.

RGE núm. 4318/18, relativa a política general d’inversions
dutes a terme per la Conselleria d’Educació i Universitat.
DS núm. 126, pàg. 7154.

RGE núm. 4319/18, relativa a política general d’inversions
dutes a terme per la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat.
DS núm. 125, pàg. 7088.
RGE núm. 4320/18, relativa a política general de la
vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme
pel que fa a l’Agència de Turisme de les Illes Balears. 
DS núm. 123, pàg. 6952.

RGE núm. 4379/18, relativa a política general del Govern
envers el Pacte Educatiu.
DS núm. 124, pàg. 7019.

RGE núm. 9965/18, relativa a política general del Govern
en relació amb el tractament i la depuració d’aigües
residuals a les Illes Balears.
DS núm. 141, pàg. 7891.

RGE núm. 9966/18, relativa a política del Govern en relació
amb el sector del comerç.
DS núm. 138, pàg. 7691.

RGE núm. 9967/18, relativa a inici del curs escolar 2018-
2019.
DS núm. 139, pàg. 7775.

RGE núm. 11300/18, relativa a política general de turisme.
DS núm. 144, pàg. 8084.

RGE núm. 11713/18, relativa a actuacions en situació de
risc.
DS núm. 145, pàg. 8147.  

RGE núm. 12663/18, relativa a política general del conseller
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca pel que fa a la gestió
i a l’actuació a les inundacions patides a Mallorca el passat
mes d’octubre.
DS núm. 147, pàg. 8302.

RGE núm. 13080/18, relativa a política general del Govern
en matèria energètica a l’illa de Menorca.
DS núm. 146, pàg. 8214.

RGE núm. 13546/18, relativa a transició energètica.
DS núm. 148, pàg. 8372.

MOCIONS

RGE núm. 17000/17, relativa a política general del Govern
en relació amb els ingressos tributaris i l’endeutament.
DS núm. 109, pàg. 6171.

RGE núm. 17139/17, relativa a política general del Govern
en relació amb el model turístic.
DS núm. 109, pàg. 6183.
DS núm. 110, pàg. 6212.

RGE núm. 1723/18, relativa a política cultural del Govern,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 199/18.
DS núm. 112, pàg. 6326.

RGE núm. 2177/18, relativa a Pla d’igualtat entre homes i
dones corresponent al personal educatiu, derivada de la
Interpel·lació RGE núm. 14131/17.
DS núm. 113, pàg. 6390.

RGE núm. 2284/18, relativa a política general del Govern
en matèria de salut, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 245/18.
DS núm. 114, pàg. 6445.
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RGE núm. 2467/18, relativa a política general del govern en
relació amb la sinistralitat laboral a les Illes Balears,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 301/18.
DS núm. 115, pàg. 6503.

RGE núm. 2897/18, relativa a interconnexions del Pla
Hidrològic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 541/18.
DS núm. 116, pàg. 6557.

RGE núm. 3085/18, relativa a política del Govern pel que
fa a la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 2320/18.
DS núm. 117, pàg. 6619.

RGE núm. 3209/18, relativa a lluita contra la
processionària del pi, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 2399/18.
DS núm. 118, pàg. 6687.

RGE núm. 3832/18, relativa a la problemàtica de l’Hospital
residència Cas Serres a Eivissa, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 3555/18.
DS núm. 120, pàg. 6788.

RGE núm. 4013/18, relativa a política general del Govern
en relació amb la protecció de la posidònia, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 770/18.
DS núm. 121, pàg. 6836.

RGE núm. 4328/18, relativa a política general del Govern
en matèria de transport públic, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 1413/18.
DS núm. 122, pàg. 6902.

RGE núm. 4499/18, relativa a millora de les polítiques per
a l’educació a l’etapa 0-3 anys a les Illes Balears, derivada
del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3848/18.
DS núm. 123, pàg. 6958.

RGE núm. 5366/18, relativa a política general de la
vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme
pel que fa a l’Agència de Turisme de les Illes Balears,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4320/18.
DS núm. 125, pàg. 7093.

RGE núm. 5799/18, relativa a política general del Govern
envers el Pacte Educatiu, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 4379/18.
DS núm. 126, pàg. 7160.

RGE núm. 6666/18, relativa a política general d’inversions
dutes a terme per la Conselleria d’Educació i Universitat,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4318/18.
DS núm. 134, pàg. 7392.

RGE núm. 10387/18, relativa a política general d’inversions
dutes a terme per la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 4317/18.
DS núm. 138, pàg. 7697.

RGE núm. 10926/18, relativa a política del Govern en
relació amb el sector del comerç, derivada de la
Interpel·lació RGE núm. 9966/18.
DS núm. 140, pàg. 7836.

RGE núm. 11271/18, relativa a actuacions en els centres
educatius de les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 1921/18.
DS núm. 142, pàg. 7955.

RGE núm. 12470/18, relativa a política del Govern en
relació amb les mesures pel que fa a l'aplicació dels
objectius de desenvolupament sostenible a les Illes Balears,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1662/18.
(Ajornada).
DS núm. 144, pàg. 8067.
DS núm. 145, pàg. 8186.

RGE núm. 13092/18, relativa a política general del Govern
en matèria de bestretes als consells insulars, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 1806/18.
DS núm. 146, pàg. 8235.

RGE núm. 13496/18, relativa a política general de turisme,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11300/18.
DS núm. 146, pàg. 8245.

RGE núm. 13620/18, relativa a cos integral d’actuació en
situació de risc, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 11713/18.
DS núm. 147, pàg. 8314.

RGE núm. 14768/18, relativa a política general del Govern
en matèria energètica a l'illa de Menorca, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 13080/18.
DS núm. 148, pàg. 8378.

PREGUNTES

RGE núm. 1017/18, relativa a decret del català d’ib-salut.
DS núm. 109, pàg. 6139.

RGE núm. 1024/18, relativa a accions contra l’ocupació
d’habitatges.
DS núm. 109, pàg. 6138.

RGE núm. 1025/18, relativa a indemnitzacions per la Llei
d’urbanisme.
DS núm. 109, pàg. 6123.

RGE núm. 1033/18, relativa a expedient de regulació
d’ocupació.
DS núm. 109, pàg. 6141.

RGE núm. 1034/18, relativa a cas d’hepatitis A.
DS núm. 109, pàg. 6136.

RGE núm. 1038/18, relativa a transport públic de les Illes
Balears.
DS núm. 109, pàg. 6124.
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RGE núm. 1039/18, relativa a projecte de decret de
regulació de les guarderies.
DS núm. 109, pàg. 6126.

RGE núm. 1040/18, relativa a utilització de recursos públics
per premiar els que actuen contra l’Estat de dret.
DS núm. 109, pàg. 6127.

RGE núm. 1041/18, relativa a mesures adoptades en relació
amb el brot d’hepatitis A.
DS núm. 109, pàg. 6136.

RGE núm. 1042/18, relativa a rebuig a la imposició del
català a la sanitat.
DS núm. 109, pàg. 6129.

RGE núm. 1043/18, relativa a manca de personal sanitari
durant les festes de Nadal.
DS núm. 109, pàg. 6134.

RGE núm. 1044/18, relativa a zonificació del lloguer turístic
proposada pels consells insulars.
DS núm. 109, pàg. 6130.

RGE núm. 1045/18, relativa a decret del català a la sanitat
pública.
DS núm. 109, pàg. 6142.

RGE núm. 1046/18, relativa a ràtios d’educació infantil.
DS núm. 109, pàg. 6132.

RGE núm. 1047/18, relativa a gestió de la convocatòria
d’ajuts a les associacions i federacions de pares i mares.
DS núm. 109, pàg. 6133.

RGE núm. 1312/18, relativa a manca de recursos del Museu
de Mallorca.
DS núm. 110, pàg. 6187.

RGE núm. 1313/18, relativa a lloguer turístic.
DS núm. 110, pàg. 6204.

RGE núm. 1315/18, relativa a renda per càpita.
DS núm. 110, pàg. 6188.

RGE núm. 1316/18, relativa a Llei de residus.
DS núm. 110, pàg. 6189.

RGE núm. 1317/18, relativa a l’Agenda 2030.
DS núm. 110, pàg. 6190.

RGE núm. 1319/18, relativa a situació de l’educació 0-3
anys.
DS núm. 110, pàg. 6201.

RGE núm. 1322/18, relativa a protocol d’intencions signat
amb el Ministeri d’Hisenda per a actuacions en matèria de
carreteres.
DS núm. 110, pàg. 6193.

RGE núm. 1323/18, relativa a agilitació de tramitacions
ambientals.

DS núm. 110, pàg. 6194.

RGE núm. 1324/18, relativa a sentència del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears sobre la retallada
de l’horari de l’assignatura de religió.
DS núm. 110, pàg. 6198.

RGE núm. 1325/18, relativa a manca de personal
d’infermeria durant les passades festes de Nadal.
DS núm. 110, pàg. 6199.

RGE núm. 1326/18, relativa a problemes de manteniment
en el Conservatori de Música i Dansa d’Eivissa i
Formentera.
DS núm. 110, pàg. 6195.

RGE núm. 1327/18, relativa a responsabilitat de la possible
sanció de la Unió Europea en matèria de tractament de
residus.
DS núm. 110, pàg. 6197.

RGE núm. 1329/18, relativa a consens pel que fa a la Llei
d’habitatge.
DS núm. 110, pàg. 6205.

RGE núm. 1513/18, relativa a situació de la creació del
Centre integrat d’hostaleria a Ciutadella.
DS núm. 110, pàg. 6192.

RGE núm. 1523/18, relativa a descompte de resident del
75%.
DS núm. 110, pàg. 6202.

RGE núm. 1618/18, relativa a canvis en la política
d’estabilitat de personal docent interí.
DS núm. 111, pàg. 6267.

RGE núm. 1619/18, relativa a oposició de la Conselleria
d’Educació a traslladar estudis universitaris.
DS núm. 111, pàg. 6268.

RGE núm. 1649/18, relativa a situació laboral de Bankia.
DS núm. 111, pàg. 6270.

RGE núm. 1650/18, relativa a restricció de l’entrada de
vehicles.
DS núm. 111, pàg. 6277.

RGE núm. 1653/18, relativa a conciliació familiar i laboral.
DS núm. 111, pàg. 6272.

RGE núm. 1654/18, relativa a l’evolució de la radiotelevisió
pública de les Illes Balears.
DS núm. 111, pàg. 6279.

RGE núm. 1656/18, relativa a actuacions en relació amb les
aigües residuals.
DS núm. 111, pàg. 6264.

RGE núm. 1657/18, relativa a accés a la carrera
professional i promocions internes i de trasllat dels
professionals sanitaris.
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DS núm. 111, pàg. 6276.

RGE núm. 1658/18, relativa al programa Amb tots els
sentits.
DS núm. 111, pàg. 6273.

RGE núm. 1659/18, relativa a llistes d’espera quirúrgiques
a l’Hospital de Can Misses.
DS núm. 111, pàg. 6266.

RGE núm. 1660/18, relativa a abandonament escolar a les
Illes Balears.
DS núm. 111, pàg. 6275.

RGE núm. 1661/18, relativa a construcció d’escoles amb
barracons.
DS núm. 111, pàg. 6282.

RGE núm. 1737/18, relativa a la seu de l’eliminatòria de
quarts de final de la Copa Davis.
DS núm. 111, pàg. 6263.

RGE núm. 1804/18, relativa a persones amb altes
discapacitats.
DS núm. 111, pàg. 6271.

RGE núm. 1805/18, relativa a nou règim especial de les Illes
Balears.
DS núm. 111, pàg. 6280.

RGE núm. 1902/18, relativa a situació del projecte del
Centre d’interpretació de la Reserva de la Biosfera.
DS núm. 112, pàg. 6313.

RGE núm. 1917/18, relativa a millora del Camp Redó.
DS núm. 112, pàg. 6314.

RGE núm. 1918/18, relativa a ajudes ERASMUS.
DS núm. 112, pàg. 6315.

RGE núm. 1920/18, relativa a seguretat al centre Es
Pinaret.
DS núm. 112, pàg. 6299.

RGE núm. 1923/18, relativa a regulació dels ATD i AD.
DS núm. 112, pàg. 6300.

RGE núm. 1925/18, relativa a diàleg i consens en el Pla de
transports.
DS núm. 112, pàg. 6301.

RGE núm. 1926/18, relativa a diàleg i consens amb la
fórmula de càlcul per a la liquidació de bestretes als
consells insulars.
DS núm. 112, pàg. 6303.

RGE núm. 1927/18, relativa a diàleg i consens en
l’ampliació del parc de S’Albufera.
DS núm. 112, pàg. 6304.

RGE núm. 1928/18, relativa a diàleg i consens en la
proposta de declaració de nova ZEPA.

DS núm. 112, pàg. 6306.

RGE núm. 1929/18, relativa a mesures preventives.
DS núm. 112, pàg. 6307.

RGE núm. 1930/18, relativa a dones maltractes a Eivissa.
DS núm. 112, pàg. 6308.

RGE núm. 1931/18, relativa a diàleg i consens pel que fa a
la zonificació del lloguer turístic.
DS núm. 112, pàg. 6319.

RGE núm. 1932/18, relativa a licitació de la revisió del
planejament infringint la Llei d’urbanisme.
DS núm. 112, pàg. 6310.

RGE núm. 2188/18, relativa a resultat dels alumnes de les
Illes Balears a la selectivitat.
DS núm. 112, pàg. 6311.

RGE núm. 2193/18, relativa a llibertat d’expressió.
DS núm. 112, pàg. 6317.

RGE núm. 2227/18, relativa a al·legacions a la modificació
del Reial Decret sobre compensació al transport de
mercaderies.
DS núm. 113, pàg. 6370.

RGE núm. 2231/18, relativa a mesures per al foment del
transport públic.
DS núm. 113, pàg. 6381.

RGE núm. 2232/18, relativa a ascensor de Can Misses.
DS núm. 113, pàg. 6365.

RGE núm. 2233/18, relativa a situació de l’empresa Cobra. 
DS núm. 113, pàg. 6366.

RGE núm. 2257/18, relativa a projecte d’ascensor entre
l’aparcament i l’entrada principal de l’Hospital de Can
Misses.
DS núm. 113, pàg. 6364.

RGE núm. 2259/18, relativa a contractació del director
gerent del velòdrom del Palma Arena.
DS núm. 113, pàg. 6372.

RGE núm. 2260/18, relativa a informe de la Sindicatura de
Comptes sobre l’anàlisi del deute.
DS núm. 113, pàg. 6373.

RGE núm. 2261/18, relativa a proposta de suprimir el
delicte d’enaltiment del terrorisme del Codi Penal.
DS núm. 113, pàg. 6367.

RGE núm. 2262/18, relativa a IRPF a les Illes Balears.
DS núm. 113, pàg. 6383. 

RGE núm. 2263/18, relativa a IRPF de les rendes mitjanes
i baixes.
DS núm. 113, pàg. 6380.
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RGE núm. 2264/18, relativa a modernització hotelera.
DS núm. 113, pàg. 6375.

RGE núm. 2265/18, relativa a aigua dels aqüífers de Santa
Gertrudis a Eivissa.
DS núm. 113, pàg. 6369.

RGE núm. 2268/18, relativa a lliure designació.
DS núm. 113, pàg. 6378.

RGE núm. 2269/18, relativa a la situació de la intermodal.
DS núm. 113, pàg. 6376.

RGE núm. 2319/18, relativa a servei d’ambulàncies a
Eivissa.
DS núm. 113, pàg. 6377.

RGE núm. 2356/18, relativa a estat del Decret de sanitat
mortuòria.
DS núm. 114, pàg. 6421.

RGE núm. 2367/18, relativa a pla de reconversió amb motiu
de la llei de canvi climàtic.
DS núm. 114, pàg. 6436.

RGE núm. 2368/18, relativa a futura llei educativa.
DS núm. 114, pàg. 6425.

RGE núm. 2369/18, relativa a transport escolar des de Cala
en Porter a Alaior.
DS núm. 114, pàg. 6426.

RGE núm. 2371/18, relativa a pous il·legals dels camps de
golf.
DS núm. 114, pàg. 6435.

RGE núm. 2372/18, relativa a connexió elèctrica de
Menorca.
DS núm. 114, pàg. 6427.

RGE núm. 2374/18, relativa a suport de l’avantprojecte de
llei de canvi climàtic.
DS núm. 114, pàg. 6429.

RGE núm. 2375/18, relativa a criteris establerts per a la
celebració de proves esportives a entorn naturals.
DS núm. 114, pàg. 6421.

RGE núm. 2376/18, relativa a propostes concretes per al
sector nàutic.
DS núm. 114, pàg. 6432.

RGE núm. 2377/18, relativa a regulació dels albergs
juvenils.
DS núm. 114, pàg. 6423.

RGE núm. 2378/18, relativa a mesures previstes a la revisió
del Pla hidrològic.
DS núm. 114, pàg. 6424.

RGE núm. 2379/18, relativa a prohibició de la futura llei de
residus i sòls contaminants.

DS núm. 114, pàg. 6430.

RGE núm. 2381/18, relativa a PSOE i pacte per l’educació.
DS núm. 114, pàg. 6433.

RGE núm. 2382/18, relativa a suport a l’acord entre la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el ministeri
per flexibilitzar la regla de despesa dels municipis.
DS núm. 114, pàg. 6438.

RGE núm. 2526/18, relativa a decret de posidònia.
DS núm. 114, pàg. 6428.

RGE núm. 2717/18, relativa a dipòsit de CLH de Cala
Major.
DS núm. 115, pàg. 6486.

RGE núm. 2718/18, relativa a control del transport pirata.
DS núm. 115, pàg. 6495.

RGE núm. 2719/18, relativa a avançament de les
recuperacions extraordinàries de segon de batxillerat.
DS núm. 115, pàg. 6487.

RGE núm. 2720/18, relativa a Unitat de Linfedema.
DS núm. 115, pàg. 6488.

RGE núm. 2721/18, relativa a pacte educatiu.
DS núm. 115, pàg. 6482.

RGE núm. 2722/18, relativa a Pla d’habitatge estatal.
DS núm. 115, pàg. 6497.

RGE núm. 2725/18, relativa a convocatòria pública
adreçada a acreditar guies turístics.
DS núm. 115, pàg. 6492.

RGE núm. 2726/18, relativa a pèrdua de competitivitat a la
nostra destinació turística.
DS núm. 115, pàg. 6483.

RGE núm. 2727/18, relativa a traspàs de les competències
en matèria de promoció turística dels consells insulars.
DS núm. 115, pàg. 6489.

RGE núm. 2728/18, relativa a inversió en millora i
reconversió d’establiments hotelers.
DS núm. 115, pàg. 6484.

RGE núm. 2729/18, relativa a diversificació econòmica i
redistribució de la riquesa que genera el sector turístic.
DS núm. 115, pàg. 6481.

RGE núm. 2731/18, relativa a proposta sobre quina ha de
ser el model de televisió pública.
DS núm. 115, pàg. 6490.

RGE núm. 2744/18, relativa a negociacions amb el Govern
de l’Estat sobre el REB.
DS núm. 115, pàg. 6494.
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RGE núm. 2746/18, relativa a certificat de professionals en
vigilància i seguretat privada.
DS núm. 115, pàg. 6493.

RGE núm. 2748/18, relativa a eliminar i restringir els
cablejats aeris. (Decaiguda).
DS núm. 115, pàg. 6498.

RGE núm. 2955/18, relativa a impacte de la Compilació del
Dret Civil.
DS núm. 116, pàg. 6545.

RGE núm. 2972/18, relativa a Quesería Menorquina.
DS núm. 116, pàg. 6546.

RGE núm. 2973/18, relativa a problemàtiques dels
ciutadans de les Illes.
DS núm. 116, pàg. 6549.

RGE núm. 2974/18, relativa a situació de Quesería
Menorquina.
DS núm. 116, pàg. 6534.

RGE núm. 2976/18, relativa a línia d'alta tensió de
Manacor a Artà.
DS núm. 116, pàg. 6548.

RGE núm. 2977/18, relativa a teràpia ocupacional a Can
Misses.
DS núm. 116, pàg. 6535.

RGE núm. 2978/18, relativa a interoperabilitat de la
recepta electrònica.
DS núm. 116, pàg. 6536.

RGE núm. 2979/18, relativa a retard de la concessió
d’ajudes del Pla de desenvolupament rural als pagesos de
les Illes Balears.
DS núm. 116, pàg. 6537.

RGE núm. 2980/18, relativa a compliment dels mandats del
Parlament.
DS núm. 116, pàg. 6542.

RGE núm. 2982/18, relativa al compliment de les promeses
en matèria educativa.
DS núm. 116, pàg. 6539.

RGE núm. 2984/18, relativa a operativitat de les noves
concessions de transport regular per carretera a Mallorca.
DS núm. 116, pàg. 6533.

RGE núm. 2985/18, relativa a inversió en TIC i
competitivitat.
DS núm. 116, pàg. 6551.

RGE núm. 3090/18, relativa a aplicació de la Llei de
regulació de les corregudes de toros.
DS núm. 116, pàg. 6531.

RGE núm. 3093/18, relativa a actuació del cap de servei
assistencial de la Gerència del Servei d’Urgències 061
adscrit a l’ib-salut al procés de subrogació de la GSAIB.
DS núm. 116, pàg. 6544.

RGE núm. 3094/18, relativa a sentència del Tribunal
Suprem en relació amb les autovies d’Eivissa.
DS núm. 116, pàg. 6540.

RGE núm. 3127/18, relativa a planificació del transport
públic.
DS núm. 117, pàg. 6599.

RGE núm. 3212/18, relativa a condicions del transport
públic de Palma per als residents a Formentera, a Eivissa
i a Menorca.
DS núm. 117, pàg. 6593.

RGE núm. 3267/18, relativa a pressuposts de l’Estat a les
Illes.
DS núm. 117, pàg. 6609.

RGE núm. 3428/18, relativa a la retirada de les terres de les
autopistes d’Eivissa.
DS núm. 117, pàg. 6598.

RGE núm. 3429/18, relativa a pressuposts generals de
l’Estat.
DS núm. 117, pàg. 6611.

RGE núm. 3430/18, relativa a canvi climàtic.
DS núm. 117, pàg. 6601.

RGE núm. 3431/18, relativa a compliment de la iniciativa
per dotar Ciutadella amb un o una pediatre.
DS núm. 117, pàg. 6596.

RGE núm. 3435/18, relativa a nous tributs ambientals.
DS núm. 117, pàg. 6602.

RGE núm. 3436/18, relativa a Decret de garantia de
demora.
DS núm. 117, pàg. 6605.

RGE núm. 3437/18, relativa a solucions als problemes
d’habitatge en aquesta legislatura.
DS núm. 117, pàg. 6594.

RGE núm. 3438/18, relativa a zonificació escolar de cara al
proper curs.
DS núm. 117, pàg. 6604.

RGE núm. 3439/18, relativa a lluita contra la venda
ambulant il·legal.
DS núm. 117, pàg. 6597.

RGE núm. 3440/18, relativa a les iniciatives legislatives del
Govern.
DS núm. 117, pàg. 6607.
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RGE núm. 3441/18, relativa a foment de les possibilitats
d’ocupació i la inclusió social.
DS núm. 117, pàg. 6613.

RGE núm. 3455/18, relativa a mesures respecte del cap del
Servei Assistencial de la Gerència del Servei d’Urgències
061.
DS núm. 117, pàg. 6608.

RGE núm. 3614/18, relativa a venda ambulant.
DS núm. 118, pàg. 6679.

RGE núm. 3615/18, relativa a pla de xoc de nouvinguts.
DS núm. 118, pàg. 6662.

RGE núm. 3616/18, relativa a mega creuers.
DS núm. 118, pàg. 6677.

RGE núm. 3618/18, relativa a proves de selectivitat.
DS núm. 118, pàg. 6676.

RGE núm. 3620/18, relativa a conciliació de la vida familiar
a Son Espases.
DS núm. 118, pàg. 6668.

RGE núm. 3621/18, relativa a la Naveta dels Tudons.
DS núm. 118, pàg. 6669.

RGE núm. 3622/18, relativa a posada en marxa del servei
d’al·lergologia.
DS núm. 118, pàg. 6672.

RGE núm. 3623/18, relativa a llista d’espera de proves
radiològiques a l’Hospital de Manacor.
DS núm. 118, pàg. 6673.

RGE núm. 3624/18, relativa a diferenciar l’únic riu a les
Illes Balears al Pla hidrològic.
DS núm. 118, pàg. 6664.

RGE núm. 3625/18, relativa a activitat hospitalària a
l’Hospital residència assistida de Cas Serres a Eivissa.
DS núm. 118, pàg. 6675.

RGE núm. 3626/18, relativa a nou institut d’educació a
Maioris.
DS núm. 118, pàg. 6671.

RGE núm. 3627/18, relativa a servei de salut les 24 hores
als residents de Manacor.
DS núm. 118, pàg. 6661.

RGE núm. 3628/18, relativa a dades turístiques en relació
amb les Illes Balears.
DS núm. 118, pàg. 6681.

RGE núm. 3629/18, relativa a habitatge de lloguer i venda.
DS núm. 118, pàg. 6665.

RGE núm. 3700/18, relativa a possibilitat de les persones
que obtenguin el grau d’Infermeria el proper juny de

presentar-se al concurs oposició per a personal
d’infermeria.
DS núm. 118, pàg. 6666.

RGE núm. 3738/18, relativa a capacitat de càrrega de les
carreteres.
DS núm. 119, pàg. 6723.

RGE núm. 3741/18, relativa a tot inclòs.
DS núm. 119, pàg. 6726.

RGE núm. 3742/18, relativa a Unitat de Linfedema.
(Ajornada).
DS núm. 119, pàg. 6717.
DS núm. 120, pàg. 6764.

RGE núm. 3743/18, relativa a noves instal·lacions del CEIP
Ses Planes.
DS núm. 119, pàg. 6712.

RGE núm. 3744/18, relativa a activitat de l’Oficina
Anticorrupció.
DS núm. 119, pàg. 6724.

RGE núm. 3745/18, relativa a declaracions del president de
l’Autoritat Portuària.
DS núm. 119, pàg. 6717.

RGE núm. 3751/18, relativa a atacs de cans a les guardes
d’ovelles.
DS núm. 119, pàg. 6713.

RGE núm. 3752/18, relativa a recursos suficients per a
educació i salut.
DS núm. 119, pàg. 6719.

RGE núm. 3753/18, relativa a mesures per disminuir el
fracàs escolar a les Illes Balears.
DS núm. 119, pàg. 6720.

RGE núm. 3754/18, relativa a noves instal·lacions del CEIP
Ses Planes.
DS núm. 119, pàg. 6709.

RGE núm. 3755/18, relativa a la valoració dels candidats a
la borsa de treball de l’orquestra simfònica.
DS núm. 119, pàg. 6710.

RGE núm. 3756/18, relativa a compliment del codi ètic del
Govern.
DS núm. 119, pàg. 6722.

RGE núm. 3757/18, relativa a la situació de les carreteres
a les Illes Balears.
DS núm. 119, pàg. 6727.

RGE núm. 3799/18, relativa a la gran superfície comercial
de Ses Fontanelles.
DS núm. 119, pàg. 6714.

RGE núm. 3837/18, relativa a valoració de la reunió amb
les APIMA de Menorca.
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DS núm. 119, pàg. 6716.

RGE núm. 3876/18, relativa a regulació del tot inclòs.
DS núm. 120, pàg. 6781.

RGE núm. 3877/18, relativa a deslleialtat institucional del
Partit Popular i de Ciutadans.
DS núm. 120, pàg. 6772.

RGE núm. 3878/18, relativa a dret a les cirurgies de
reassignació genital.
DS núm. 120, pàg. 6771.

RGE núm. 3879/18, relativa a policies interins.
DS núm. 120, pàg. 6767.

RGE núm. 3885/18, relativa a Art Jove.
DS núm. 120, pàg. 6768.

RGE núm. 3887/18, relativa a pla de retorn.
DS núm. 120, pàg. 6778.

RGE núm. 3888/18, relativa a política de salut a Eivissa en
els darrers tres anys. (Decaiguda).
DS núm. 120, pàg. 6765.

RGE núm. 3889/18, relativa a posada en marxa de l’entitat
pública empresarial Gestió Sanitària Assistencial de les Illes
Balears.
DS núm. 120, pàg. 6776.

RGE núm. 3890/18, relativa al respecte al caràcter
negociador de les meses sectorials.
DS núm. 120, pàg. 6769.

RGE núm. 3891/18, relativa a demanda de la comunitat
educativa de l’IES Quartó del Rei.
DS núm. 120, pàg. 6772.

RGE núm. 3892/18, relativa a prohibició del lloguer turístic
a Palma. (Decaiguda).
DS núm. 120, pàg. 6767.

RGE núm. 3893/18, relativa a trasllats dels llots de la
depuradora de Ferreries.
DS núm. 120, pàg. 6765.

RGE núm. 3894/18, relativa a política d’infraestructures
del Govern.
DS núm. 120, pàg. 6779.

RGE núm. 3895/18, relativa a salut alimentària.
DS núm. 120, pàg. 6775.

RGE núm. 4015/18, relativa a fons d’inversió.
DS núm. 120, pàg. 6774.

RGE núm. 4070/18, relativa a bullying als centres
educatius.
DS núm. 121, pàg. 6824.

RGE núm. 4073/18, relativa a les obres dels ports de les
Illes.
DS núm. 121, pàg. 6817.

RGE núm. 4074/18, relativa a central de Maó.
DS núm. 121, pàg. 6825.

RGE núm. 4075/18, relativa a conciliació familiar.
DS núm. 121, pàg. 6827.

RGE núm. 4082/18, relativa a transparència en les
execucions de l’impost turístic.
DS núm. 121, pàg. 6814.

RGE núm. 4085/18, relativa a actuacions contra
l’assetjament escolar.
DS núm. 121, pàg. 6823.

RGE núm. 4086/18, relativa a política que ha desenvolupat
a Eivissa la Conselleria de Salut durant els darrers tres
anys.
DS núm. 121, pàg. 6810.

RGE núm. 4088/18, relativa a mesures per evitar la fugida
i el no retorn dels menors internats en els centres de la
Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel.
DS núm. 121, pàg. 6809.

RGE núm. 4089/18, relativa a criteris necessaris per a la
contractació del personal investigador.
DS núm. 121, pàg. 6821.

RGE núm. 4092/18, relativa a impost turístic i millora de la
competitivitat.
DS núm. 121, pàg. 6829.

RGE núm. 4094/18, relativa a inspectors de turisme.
DS núm. 121, pàg. 6813.

RGE núm. 4095/18, relativa a sondejos a la Mediterrània.
DS núm. 121, pàg. 6811.

RGE núm. 4291/18, relativa a desplaçament de les dones en
procés de gestació a Mallorca per manca d’una ecografia
fiable.
DS núm. 121, pàg. 6820.

RGE núm. 4299/18, relativa a expedient tramitat del SOIB
que ha acabat amb la dimissió del tinent de batle de
l’Ajuntament d’Eivissa.
DS núm. 121, pàg. 6816.

RGE núm. 4303/18, relativa a trasllat de les embarassades
menorquines a Mallorca.
DS núm. 121, pàg. 6818.

RGE núm. 4374/18, relativa a ofensiva del Govern de
l’Estat i els seus socis contra la llengua pròpia de les Illes
Balears.
DS núm. 122, pàg. 6893.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-119.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-120.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-120.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-120.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-120.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-120.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-120.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-120.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-120.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-120.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-120.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-120.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-120.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-120.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-120.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-120.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-121.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-121.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-121.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-121.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-121.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-121.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-121.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-121.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-121.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-121.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-121.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-121.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-121.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-121.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-121.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-122.pdf#page=21


12 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2018

RGE núm. 4384/18, relativa a millora de les connexions
marítimes amb Menorca.
DS núm. 122, pàg. 6878.

RGE núm. 4385/18, relativa a nombre de places turístiques.
DS núm. 122, pàg. 6890.

RGE núm. 4388/18, relativa a estratègia de gestió a IB3. 
DS núm. 122, pàg. 6880.

RGE núm. 4389/18, relativa a Serra de Tramuntana.
DS núm. 122, pàg. 6891.

RGE núm. 4390/18, relativa a creació d’unitat
d’hemodinàmica a Son Llàtzer.
DS núm. 122, pàg. 6882.

RGE núm. 4391/18, rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm.4400/18, relativa a polítiques en matèria d’habitatge.
DS núm. 122, pàg. 6875. 

RGE núm. 4392/18, relativa a retard en l’inici de la nova
escola d’Inca. 
DS núm. 122, pàg. 6884.

RGE núm. 4393/18, relativa a saturació de les
infraestructures de les Illes Balears.
DS núm. 122, pàg. 6883.

RGE núm. 4394/18, relativa a procés d’escolarització
previst per al proper curs.
DS núm. 122, pàg. 6886.

RGE núm. 4395/18, relativa a reserves de vacunes i
medicació profilàctica suficients per a l’any 2018.
DS núm. 122, pàg. 6887.

RGE núm. 4396/18, relativa a manca de pediatre format en
neurologia a l’hospital de Can Misses.
DS núm. 122, pàg. 6875.

RGE núm. 4397/18, relativa a noves figures impositives.
DS núm. 122, pàg. 6894.

RGE núm. 4530/18, relativa a col·laboració amb
l’urbanisme a la carta.
DS núm. 122, pàg. 6888.

RGE núm. 4531/18, relativa a ofensiva contra la llibertat
d’expressió.
DS núm. 122, pàg. 6879.

RGE núm. 4580/18, relativa a avaries dels serveis
ferroviaris.
DS núm. 123, pàg. 6950.

RGE núm. 4587/18, relativa a traspàs de competències.
DS núm. 123, pàg. 6936.

RGE núm. 4588/18, relativa a campanya contra l’explotació
laboral.
DS núm. 123, pàg. 6951.

RGE núm. 4589/18, relativa a recurs d’educació.
DS núm. 123, pàg. 6934.

RGE núm. 4591/18, relativa a increment del 75% de
descompte de resident per viatjar entre les Illes i la
península.
DS núm. 123, pàg. 6948.

RGE núm. 4593/18, relativa a qualitat turística.
DS núm. 123, pàg. 6937.

RGE núm. 4595/18, relativa a metges contractats a
l’ib-salut.
DS núm. 123, pàg. 6940.

RGE núm. 4596/18, relativa a indicacions de rehabilitació
de sòl pelvià postpart a l’Hospital de Son Espases.
DS núm. 123, pàg. 6943.

RGE núm. 4597/18, relativa al nou CEIP Sant Ferran de
Ses Roques de Formentera. 
DS núm. 123, pàg. 6931.

RGE núm. 4598/18, relativa a consens en el criteri del
Govern per liquidar les bestretes als consells insulars. 
DS núm. 123, pàg. 6932.

RGE núm. 4600/18, relativa a denúncia de la Junta de
Personal de l’Hospital de Son Espases.
DS núm. 123, pàg. 6939.

RGE núm. 4601/18, relativa a descompte de resident fins al
75% entre les Illes Balears i la península.
DS núm. 123, pàg. 6946.

RGE núm. 4604/18, relativa a l’esmena Nadal. 
DS núm. 123, pàg. 6935.

RGE núm. 5113/18, rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm. 5171/18, relativa a aplicació de l’article 155 de la
Constitució Espanyola a Catalunya.
DS núm. 123, pàg. 6944.

RGE núm. 5114/18, relativa a solucions a les contínues
avaries del tren de Mallorca.
DS núm. 123, pàg. 6941.

RGE núm. 5248/18, relativa al Pla director sectorial de
mobilitat.
DS núm. 124, pàg. 7016.

RGE núm. 5249/18, relativa al centre de formació a l’antiga
estació del Port de Ciutadella.
DS núm. 124, pàg. 7004.

RGE núm. 5251/18, relativa a la construcció de la
urbanització de Son Bordoy.
DS núm. 124, pàg. 6999.

RGE núm. 5252/18, relativa al procés de privatització i
concentració d’amarraments del Port de Maó.
DS núm. 124, pàg. 7000.
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RGE núm. 5253/18, relativa a accions per potenciar i
promoure el producte autòcton i emblemàtic de les Illes
Balears.
DS núm. 124, pàg. 7005.

RGE núm. 5254/18, relativa a mesures contra els bacteris
multiresistents.
DS núm. 124, pàg. 7001.

RGE núm. 5256/18, relativa a l’increment de les xifres de
joves que no estudien ni fan feina a les Illes Balears.
DS núm. 124, pàg. 7009.

RGE núm. 5257/18, relativa al pagament de les obres de
l’abocador de Ca Na Putxa.
DS núm. 124, pàg. 7003.

RGE núm. 5258/18, relativa a l’informe favorable per a la
instal·lació d’un quiosc al municipi de Sant Antoni.
DS núm. 124, pàg. 6998.

RGE núm. 5259/18, relativa a modificació o derogació de la
Llei de finançament dels consells insulars.
DS núm. 124, pàg. 7007.

RGE núm. 5260/18, relativa al caos a les llistes d’interins.
DS núm. 124, pàg. 7011.

RGE núm. 5261/18, relativa a noves concessions de
transport regular per carretera. 
DS núm. 124, pàg. 6997.

RGE núm. 5262/18, relativa a la gestió que fa el Govern de
l’impost de turisme sostenible.
DS núm. 124, pàg. 7017.

RGE núm. 5265/18, relativa a explicacions sobre Son
Bordoy.
DS núm. 124, pàg. 7012.

RGE núm. 5376/18, relativa a mesures del Govern de les
Illes Balears davant la sentència Gürtel.
DS núm. 124, pàg. 7014.

RGE núm. 5438/18, relativa a un nou REB.
DS núm. 125, pàg. 7082.

RGE núm. 5440/18, relativa a llegat en depuració d’aigua.
DS núm. 125, pàg. 7071.

RGE núm. 5442/18, relativa a pacients amb dolor crònic.
(Decaiguda).
DS núm. 125, pàg. 7088.

RGE núm. 5443/18, relativa a servei d’habitatge desocupat.
(Decaiguda).
DS núm. 125, pàg. 7088.

RGE núm. 5445/18, relativa a la Platja de Palma. 
DS núm. 125, pàg. 7075.

RGE núm. 5446/18, relativa a suport del Govern a un
pròfug de la justícia.
DS núm. 125, pàg. 7070.

RGE núm. 5447/18, relativa al decret de garantia de
demora.
DS núm. 125, pàg. 7078.

RGE núm. 5448/18, relativa a previsió de les companyies
quant a les conseqüències de l’aplicació del descompte del
75%.
DS núm. 125, pàg. 7073.

RGE núm. 5449/18, relativa a ràtios per alumne.
DS núm. 125, pàg. 7079.

RGE núm. 5450/18, relativa a mesures del Govern en
relació amb un possible finançament del PSIB-PSOE.
DS núm. 125, pàg. 7076.

RGE núm. 5451/18, relativa a aprovació dels reglaments
que preveu la Llei d’habitatge.
DS núm. 125, pàg. 7069.

RGE núm. 5498/18, relativa a polítiques de transport
marítim.
DS núm. 125, pàg. 7083.

RGE núm. 5806/18, relativa a posició davant del nou
govern de l’Estat en relació amb els temes estratègics de les
Illes Balears.
DS núm. 125, pàg. 7080.

RGE núm. 5807/18, relativa a defensa dels interessos de
Balears.
DS núm. 125, pàg. 7084.

RGE núm. 5810/18, relativa a pressuposts generals de
l’Estat.
DS núm. 125, pàg. 7086.

RGE núm. 5937/18, relativa a les prospeccions
d’hidrocarburs.
DS núm. 126, pàg. 7148.

RGE núm. 6011/18, relativa a increment del consum
d’heroïna.
DS núm. 126, pàg. 7141.

RGE núm. 6012/18, relativa a les reivindicacions al nou
president del Govern central.
DS núm. 126, pàg. 7151.

RGE núm. 6014/18, relativa al decret d’emergència
d’habitatge.
DS núm. 126, pàg. 7150.

RGE núm. 6021/18, relativa a la millora de les partides
d’inversions en el pressupost de l’Estat.
DS núm. 126, pàg. 7144.
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RGE núm. 6022/18, relativa a situació de les
infraestructures sanitàries a l’illa de Menorca.
DS núm. 126, pàg. 7133.

RGE núm. 6023/18, relativa a cobrament immediat dels 240
milions d’euros del protocol d’intencions signat amb el
Ministeri d’Hisenda en matèria de carreteres.
DS núm. 126, pàg. 7136.

RGE núm. 6024/18, relativa a dades d’ocupació turística de
Menorca.
DS núm. 126, pàg. 7143.

RGE núm. 6026/18, relativa a la situació dels terrenys per
a la nova escola de Campos.
DS núm. 126, pàg. 7146.

RGE núm. 6027/18, relativa al nomenament de la nova
ministra d’Hisenda.
DS núm. 126, pàg. 7153.

RGE núm. 6031/18, relativa a la transició energètica.
DS núm. 126, pàg. 7140.

RGE núm. 6032/18, relativa a compliment de l’article 88 bis
de la Llei de capitalitat.
DS núm. 126, pàg. 7135.

RGE núm. 6034/18, relativa a la Llei de contractes del
sector públic en matèria d’I+D+I.
DS núm. 126, pàg. 7147.

RGE núm. 6513/18, relativa a l’incompliment de l’acord
marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector
de l’ensenyament públic.
DS núm. 126, pàg. 7139.

RGE núm. 6539/18, relativa a la plaga de mosques en els
quiròfans de l’Hospital de Can Misses.
DS núm. 126, pàg. 7137.

RGE núm. 6746/18, relativa a saturació a les Illes Balears.
DS núm. 127, pàg. 7225.

RGE núm. 6747/18, relativa a traspàs de competències.
DS núm. 127, pàg. 7222.

RGE núm. 6758/18, relativa al Pla integral de formació
professional.
DS núm. 128, pàg. 7236.

RGE núm. 6759/18, relativa a actuacions del Govern de les
Illes Balears a Menorca en relació amb els equipaments
culturals a l’illa.
DS núm. 128, pàg. 7232.

RGE núm. 6761/18, relativa a la Llei d’habitatge.
DS núm. 128, pàg. 7234.

RGE núm. 6762/18, relativa a servei nocturn de tren els
caps de setmana. (Decaiguda).
DS núm. 128, pàg. 7234.

RGE núm. 6763/18, relativa a pacients amb dolor crònic.
DS núm. 128, pàg. 7233.

RGE núm. 6764/18, relativa a solucions als problemes que
genera a Santa Eulària del Riu la depuradora.
DS núm. 127, pàg. 7214.

RGE núm. 6765/18, relativa a la Llei reguladora del lloguer
turístic.
DS núm. 127, pàg. 7216.

RGE núm. 6766/18, relativa a l’adaptació de l’educació a
les necessitats dels alumnes.
DS núm. 127, pàg. 7217.

RGE núm. 6767/18, relativa a les oposicions a la CAIB.
DS núm. 127, pàg. 7219.

RGE núm. 6768/18, relativa a pagament del protocol de
carreteres.
DS núm. 127, pàg. 7220.

RGE núm. 6769/18, relativa a les actuacions per fer front a
l’ocupació il·legal d’habitatges.
DS núm. 127, pàg. 7222.

RGE núm. 6770/18, relativa a la reforma laboral.
DS núm. 127, pàg. 7227.

RGE núm. 6771/18, relativa a l’IES i al CEIP de Son
Ferriol.
DS núm. 127, pàg. 7224.

RGE núm. 7423/18, relativa a l’aïllament energètic.
DS núm. 131, pàg. 7285.

RGE núm.7460/18, relativa al pagament de l’habitatge
social.
DS núm. 131, pàg. 7296.

RGE núm. 7478/18, relativa a la venda ambulant il·legal.
DS núm. 131, pàg. 7298.

RGE núm. 7479/18, relativa a la sala d’hemodinàmica de
Son Llàtzer.
DS núm. 131, pàg. 7287.

RGE núm. 7522/18, relativa a la proposta del model
lingüístic.
DS núm. 132, pàg. 7304.

RGE núm. 7523/18, relativa a l’aplicació del 75% del
descompte a les Illes Balears.
DS núm. 131, pàg. 7288.

RGE núm. 7524/18, relativa al nou REB i al sistema de
finançament.
DS núm. 131, pàg. 7290.

RGE núm. 7525/18, relativa a la fiscalitat de les Illes
Balears.
DS núm. 131, pàg. 7291.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-126.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-126.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-126.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-126.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-126.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-126.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-126.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-126.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-126.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-126.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-127.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-127.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-128.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-128.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-128.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-128.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-128.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-127.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-127.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-127.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-127.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-127.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-127.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-127.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-127.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-131.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-131.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-131.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-131.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-132.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-131.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-131.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-131.pdf#page=9


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2018 15

RGE núm. 7526/18, relativa a les indemnitzacions com a
conseqüència de l’aplicació de la Llei 4/2008.
DS núm. 131, pàg. 7292.

RGE núm. 7527/18, relativa als agricultors de les Illes
Balears.
DS núm. 131, pàg. 7293.

RGE núm. 7528/18, relativa a l’aïllament energètic.
DS núm. 131, pàg. 7295.

RGE núm. 7529/18, relativa al compliment del codi ètic per
part del Govern.
DS núm. 131, pàg. 7300.

RGE núm. 7532/18, relativa a l’orientació jurídica
penitenciària.
DS núm. 132, pàg. 7306.

RGE núm. 7533/18, relativa a l’etapa de 0-3 anys.
DS núm. 132, pàg. 7307.

RGE núm. 7535/18, relativa a les necessitat dels pagesos.
DS núm. 132, pàg. 7305.

RGE núm. 8655/18, rectificada mitjançant l'escrit RGE
núm. 8658/18, relativa al mòdul de dones per a la presó de
Menorca.
DS núm. 134, pàg. 7368.

RGE núm. 8809/18, relativa a infants a barracons durant
el present curs escolar.
DS núm. 134, pàg. 7382.

RGE núm. 8810/18, relativa a la promoció de l'habitatge
públic.
DS núm. 134, pàg. 7376.

RGE núm. 8811/18, relativa als vessaments fecals.
DS núm. 134, pàg. 7381.

RGE núm. 8816/18, relativa al servei d’urgències a les Illes
Balears.
DS núm. 134, pàg. 7370.

RGE núm. 8817/18, relativa a infants a barracons durant
el present curs escolar.
DS núm. 134, pàg. 7367.

RGE núm. 8818/18, relativa a les xifres de l'atur a les Illes
Balears.
DS núm. 134, pàg. 7377.

RGE núm. 8819/18, relativa a la situació del transport
regular per carretera.
DS núm. 134, pàg. 7379.

RGE núm. 8820/18, relativa a retirada del projecte de llei
agrària.
DS núm. 134, pàg. 7372.

RGE núm. 8821/18, relativa al nou REB.

DS núm. 134, pàg. 7380.

RGE núm. 8822/18, relativa a la imatge de les Illes Balears
com a destí turístic de qualitat durant aquest estiu.
DS núm. 134, pàg. 7385. 

RGE núm. 8823/18, relativa a les sancions relatives a
moratòria del lloguer turístic.
DS núm. 134, pàg. 7373.

RGE núm. 8824/18, relativa a la fiança dels arrendadors de
l’IBAVI.
DS núm. 134, pàg. 7375.

RGE núm. 8825/18, relativa al tot inclòs.
DS núm. 134, pàg. 7384.

RGE núm. 9125/18, relativa a l'actuació de la conselleria en
el cas del metge que ha espiat les seves companyes.
DS núm. 134, pàg. 7370.

RGE núm. 10243/18, relativa al Decret de demora.
DS núm. 136, pàg. 7602.

RGE núm. 10244/18, relativa al centre sociosanitari de
Felanitx.
DS núm. 136, pàg. 7582.

RGE núm. 10268/18, relativa a les mesures de millora
d’eficiència i transparència.
DS núm. 136, pàg. 7597.

RGE núm. 10269/18, relativa a la promoció privada
d’habitatge de protecció oficial.
DS núm. 136, pàg. 7583.

RGE núm. 10270/18, relativa a la implicació del Govern en
la Reserva de la Biosfera de Menorca.
DS núm. 136, pàg. 7585.

RGE núm. 10271/18, relativa a la publicació de la
convocatòria del 2018 d’ajuts a la rehabilitació
d’habitatges.
DS núm. 136, pàg. 7586.

RGE núm. 10274/18, relativa a recurs al TEAR de la
valoració d’immobles.
DS núm. 136, pàg. 7596.

RGE núm. 10288/18, relativa al personal de suport que hi
ha actualment als centres educatius.
DS núm. 136, pàg. 7593.

RGE núm. 10289/18, relativa al servei d’urgències de
l’Hospital Mateu Orfila de Menorca.
DS núm. 136, pàg. 7587.

RGE núm. 10290/18, relativa a la política d’habitatge a
l’illa d’Eivissa.
DS núm. 136, pàg. 7588.
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RGE núm. 10291/18, relativa a la defensa i respecte dels
drets laborals del personal sanitari.
DS núm. 136, pàg. 7590.

RGE núm. 10292/18, relativa a abocament al Parc Natural
de Ses Salines.
DS núm. 136, pàg. 7591.

RGE núm. 10293/18, relativa a la situació del transport
regular per carretera.
DS núm. 136, pàg. 7594.

RGE núm. 10294/18, relativa a la rebaixa de l’impost de
successions.
DS núm. 136, pàg. 7600.

RGE núm. 10315/18, rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm. 10300/18, relativa a la política migratòria del Govern
de les Illes Balears.
DS núm. 136, pàg. 7599.

RGE núm. 10374/18, relativa al transport ferroviari.
DS núm. 138, pàg. 7688.

RGE núm. 10375/18, relativa a projecte de llei del foc.
DS núm. 138, pàg. 7675.

RGE núm. 10377/18, relativa a l’increment de la plantilla
dels jutjats de violència sobre la dona.
DS núm. 138, pàg. 7689.

RGE núm. 10379/18, relativa a la salut laboral del
laboratori de microbiologia de Son Espases.
DS núm. 138, pàg. 7676.

RGE núm. 10380/18, relativa a la reunió amb Illes per un
Pacte.
DS núm. 138, pàg. 7685.

RGE núm. 10381/18, relativa a la Llei 9/2017, de
corregudes de bous i de protecció dels animals.
DS núm. 138, pàg. 7678.

RGE núm. 10383/18, relativa a incidències en el transport.
(Decaiguda).
DS núm. 138, pàg. 7686.

RGE núm. 10385/18, relativa a les complicacions
infectocontagioses als quiròfans de l’Hospital de Can
Misses.
DS núm. 138, pàg. 7679.

RGE núm. 10386/18, relativa al nou sistema de finançament
per a les Illes Balears.
DS núm. 138, pàg. 7680.

RGE núm. 10387/18, relativa al nou centre de salut a
Manacor.
DS núm. 138, pàg. 7672.

RGE núm. 10388/18, relativa al servei d’ambulàncies a
l’illa d’Eivissa.
DS núm. 138, pàg. 7684.

RGE núm. 10389/18, relativa als criteris en la liquidació de
bestretes als consells insulars.
DS núm. 138, pàg. 7682.

RGE núm. 10390/18, relativa als 25 anys de la Reserva de
la Biosfera de Menorca.
DS núm. 138, pàg. 7674.

RGE núm. 10391/18, relativa a la negociació del REB amb
el Govern central.
DS núm. 138, pàg. 7686.

RGE núm. 10473/18, relativa al tancament de Gaspar
Hauser.
DS núm. 138, pàg. 7671.

RGE núm. 10529/18, relativa a transparència.
DS núm. 139, pàg. 7753.

RGE núm. 10530/18, relativa a les inversions de l’Estat a les
Illes Balears.
DS núm. 139, pàg. 7771.

RGE núm. 10531/18, relativa a projectes finançats amb
l’impost sobre estades turístiques.
DS núm. 139, pàg. 7763.

RGE núm. 10532/18, relativa a la valoració de les
deduccions fiscals per a les famílies amb estudiants a fora.
DS núm. 139, pàg. 7767.

RGE núm. 10533/18, relativa a recursos informàtics als
centres educatius. 
DS núm. 139, pàg. 7755.

RGE núm. 10534/18, relativa a les infraestructures per al
transport d’aigua.
DS núm. 139, pàg. 7757.

RGE núm. 10538/18, relativa als fets ocorreguts l’1
d’octubre a diversos instituts d’educació secundària de
Mallorca.
DS núm. 139, pàg. 7768.

RGE núm. 10547/18, relativa a la reducció de l’elevada
temporalitat del mercat laboral.
DS núm. 139, pàg. 7764.

RGE núm. 10548/18, relativa als compromisos del Govern
en matèria educativa amb Formentera.
DS núm. 139, pàg. 7766.

RGE núm. 10549/18, relativa a les obres de millora i
adequació de l’Escola d’Arts d’Eivissa.
DS núm. 139, pàg. 7754.

RGE núm. 10550/18, relativa al referèndum
d’autodeterminació.
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DS núm. 139, pàg. 7758.

RGE núm. 10551/18, relativa a la seguretat dels ciutadans
de les Illes Balears.
DS núm. 139, pàg. 7760.

RGE núm. 10552/18, relativa als compromisos pel que fa a
la xarxa d’aigües de Menorca.
DS núm. 139, pàg. 7761.

RGE núm. 10553/18, relativa a les mesures fiscals per
afavorir l’accés a l’habitatge.
DS núm. 139, pàg. 7773.

RGE núm. 10930/18, relativa a les sancions del lloguer
turístic.
DS núm. 139, pàg. 7770.

RGE núm. 11060/18, relativa a les sancions a fondeigs sobre
la posidònia.
DS núm. 140, pàg. 7828.

RGE núm. 11061/18, relativa a servei d’ambulàncies
programades.
DS núm. 140, pàg. 7815.

RGE núm. 11062/18, relativa a copagament farmacèutic.
DS núm. 140, pàg. 7816.

RGE núm. 11063/18, relativa al model de la marquesina del
TIB a la zona de Tramuntana.
DS núm. 140, pàg. 7818.

RGE núm. 11065/18, relativa l'aposta hípica.
DS núm. 140, pàg. 7827.

RGE núm. 11066/18, relativa a la biblioteca de l’ESADIB.
DS núm. 140, pàg. 7813.

RGE núm. 11069/18, relativa als menús dels menjadors
escolars.
DS núm. 140, pàg. 7811.

RGE núm. 11070/18, relativa a les inversions en el sector
turístic.
DS núm. 140, pàg. 7819.

RGE núm. 11071/18, relativa a l'OSP de la ruta
Menorca-Madrid.
DS núm. 140, pàg. 7820.

RGE núm. 11072/18, relativa a la situació dels usuaris i
treballadors del servei d'atenció primerenca a l'entitat
Gaspar Hauser.
DS núm. 140, pàg. 7822.

RGE núm. 11073/18, relativa a entrada en vigor del nou
REB.
DS núm. 140, pàg. 7823.

RGE núm. 11074/18, relativa a la gestió en el Museu de
Mallorca.

DS núm. 140, pàg. 7814.

RGE núm. 11075/18, relativa als incentius a l'Hospital Son
Espases.
DS núm. 140, pàg. 7825.

RGE núm. 11076/18, relativa a les previsions com a forma
per assolir els objectius mediambientals. (Retirada).
DS núm. 140, pàg. 7830.

RGE núm. 11152/18, rectificada amb els escrits RGE núm.
11164/18 i 11182/18, que substitueix la RGE núm. 11059/18,
relativa valoracions de les actuacions arran de la catàstrofe
a la zona de Llevant de Mallorca.
DS núm. 140, pàg. 7826.

RGE núm. 11188/18, relativa a la política migratòria i
humanitària.
DS núm. 141, pàg. 7885.

RGE núm. 11194/18, relativa a la modernització dels
establiments turístics.
DS núm. 141, pàg. 7876.

RGE núm. 11195/18, relativa al Museu de Mallorca.
DS núm. 141, pàg. 7888.

RGE núm. 11196/18, relativa a la implicació en la
reclamació del corredor mediterrani.
DS núm. 141, pàg. 7872.

RGE núm. 11197/18, relativa a la inspecció turística.
DS núm. 141, pàg. 7887.

RGE núm. 11198/18, relativa al Museu de Mallorca.
DS núm. 141, pàg. 7873.

RGE núm. 11199/18, relativa a l’habitatge buit.
DS núm. 141, pàg. 7875.

RGE núm. 11201/18, relativa a l’acord entre el Govern
central i Podemos en relació amb els pressuposts generals
de l’Estat per al 2019.
DS núm. 141, pàg. 7877.

RGE núm. 11202/18, relativa a les actuacions a la central
tèrmica de Maó.
DS núm. 141, pàg. 7879.

RGE núm. 11203/18, relativa a les obres al col·legi de Sant
Jordi a Eivissa. (Decaiguda).
DS núm. 141, pàg. 7881.

RGE núm. 11204/18, relativa a la indemnització o plus per
residència en els pressuposts del 2019.
DS núm. 141, pàg. 7881.

RGE núm. 11206/18, relativa al tancament de l’empresa
CEMEX.
DS núm. 141, pàg. 7884.
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RGE núm. 11207/18, relativa a les prohibicions com a
forma d’assolir els objectius mediambientals.
DS núm. 141, pàg. 7890.

RGE núm. 11276/18, relativa a la implantació de la UME a
les Illes Balears.
DS núm. 141, pàg. 7871.

RGE núm. 11280/18, relativa a la dotació d’una unitat
efectiva de la UME a les Illes Balears de forma permanent.
DS núm. 141, pàg. 7882.

RGE núm. 11355/18, relativa a reunions electorals amb
empleats públics. (Ajornada).
DS núm. 142, pàg. 7937.
DS núm. 143, pàg. 8020.

RGE núm. 11356/18, relativa a les pluges del 12 d’octubre.
DS núm. 142, pàg. 7945.

RGE núm. 11375/18, relativa a deute amb els treballadors
de les ambulàncies. (Ajornada). 
DS núm. 142, pàg. 7940.
DS núm. 143, pàg. 8021.

RGE núm. 11376/18, relativa a protocol d’atenció al
col·lectiu transsexual. (Ajornada).
DS núm. 142, pàg. 7940.
DS núm. 143, pàg. 8022.

RGE núm. 11377/18, relativa al decret de garantia de
demora.
DS núm. 142, pàg. 7947.

RGE núm. 11378/18, relativa a deutes amb les treballadores
i treballadors. (Ajornada).
DS núm. 142, pàg. 7937.
DS núm. 143, pàg. 8019.

RGE núm. 11384/18, relativa a les incidències en el
transport.
DS núm. 142, pàg. 7944.

RGE núm. 11386/18, relativa a les actuacions del Govern en
relació amb les inundacions de la zona de Pollença.
DS núm. 142, pàg. 7935.

RGE núm. 11387/18, relativa a les inversions a la
depuradora de Maó-Es Castell.
DS núm. 142, pàg. 7937.

RGE núm. 11388/18, relativa al tancament dels llocs a
Menorca.
DS núm. 142, pàg. 7940.

RGE núm. 11389/18, relativa a un nou projecte del Port de
Sant Antoni de Portmany.
DS núm. 142, pàg. 7938.

RGE núm. 11390/18, relativa a disminució del servei mèdic
a la Unitat Bàsica de Cala d’Or. (Ajornada).
DS núm. 142, pàg. 7941.

DS núm. 143, pàg. 8023.

RGE núm. 11391/18, relativa a decisions adoptades per la
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme.
DS núm. 142, pàg. 7941.

RGE núm. 11392/18, relativa a la política en matèria
d’agricultura i ramaderia.
DS núm. 142, pàg. 7948.

RGE núm. 11670/18, relativa a les mesures per evitar que
els ciutadans de Menorca tornin quedar sense electricitat.
DS núm. 142, pàg. 7942.

RGE núm. 11779/18, relativa al tot inclòs.
DS núm. 143, pàg. 8035.

RGE núm. 11780/18, relativa als habitatges buits.
DS núm. 143, pàg. 8014.

RGE núm. 11781/18, relativa al desproveïment energètic
elèctric a Menorca.
DS núm. 143, pàg. 8016.

RGE núm. 11786/18, relativa a negociacions del REIB.
DS núm. 143, pàg. 8033.

RGE núm. 11787/18, relativa al subministrament energètic
a Menorca.
DS núm. 143, pàg. 8017.

RGE núm. 11790/18, relativa a Pla de contingència per
respondre als fenòmens meteorològics.
DS núm. 143, pàg. 8026.

RGE núm. 11791/18, relativa a la cessió de 859 habitatges
per part dels grans tenidors.
DS núm. 143, pàg. 8013.

RGE núm. 11792/18, relativa a transparència a la
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques.
DS núm. 143, pàg. 8028.

RGE núm. 11793/18, relativa al tancament de la centra
d’Es Murterar. (Retirada).
DS núm. 143, pàg. 8018.

RGE núm. 11794/18, relativa a suspensió dels tractaments
domiciliaris dependents de l'Hospital Son Llàtzer.
DS núm. 143, pàg. 8029.

RGE núm. 11795/18, relativa a estructura de personal de la
Conselleria d’Educació i Universitat.
DS núm. 143, pàg. 8011.

RGE núm. 11796/18, relativa a IB3 com a model de
transparència i pluralitat.
DS núm. 143, pàg. 8024.

RGE núm. 12464/18, relativa a l’aprovació del REB.
DS núm. 143, pàg. 8032.
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RGE núm. 12629/18, relativa a garanties de restabliment
del subministrament energètic després de la sortida de
Menorca dels generadors.
DS núm. 143, pàg. 8030.

RGE núm. 12633/18, relativa a l’estat de les negociacions
amb el REIB.
DS núm. 143, pàg. 8036.

RGE núm. 12998/18, relativa a valoració del criteri
expressat per la Comissió Europea sobre la viabilitat
d’establir una tarifa màxima en els vols. (Ajornada).
DS núm. 144, pàg. 8071.
DS núm. 145, pàg. 8120.

RGE núm. 13000/18, relativa als llocs de treball dels
mediadors.
DS núm. 144, pàg. 8073.

RGE núm. 13001/18, relativa a CEMEX.
DS núm. 144, pàg. 8074.

RGE núm. 13002/18, relativa a l’estatut de l’artista.
DS núm. 144, pàg. 8081.

RGE núm. 13003/18, relativa a les ajudes al Parc de
Llevant.
DS núm. 144, pàg. 8075.

RGE núm. 13004/18, relativa a la regulació del tot inclòs.
DS núm. 144, pàg. 8079.

RGE núm. 13005/18, relativa als autònoms com a figura
imprescindible i clau en el desenvolupament de l’economia
de les Illes Balears. (Ajornada).
DS núm. 144, pàg. 8075.
DS núm. 145, pàg. 8122.

RGE núm. 13006/18, relativa a evolució de l’economia i
mercat laboral. (Ajornada).
DS núm. 144, pàg. 8075.
DS núm. 145, pàg. 8123.

RGE núm. 13008/18, relativa a la situació en el transport
públic a l’illa de Mallorca.
DS núm. 144, pàg. 8070.

RGE núm. 13009/18, relativa a projectes finançats amb
l’impost de turisme sostenible.
DS núm. 144, pàg. 8067.

RGE núm. 13010/18, relativa a regulació del tot inclòs.
DS núm. 144, pàg. 8069.

RGE núm. 13012/18, rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm. 13063/18, relativa al personal hospitalari.
DS núm. 144, pàg. 8071.

RGE núm. 13158/18, relativa al nou requeriment del TEAR
en relació amb la valoració d’immobles.
DS núm. 144, pàg. 8078.

RGE núm. 13162/18, relativa a les decisions que s’han pres
en relació amb l’impost d’actes jurídics documentats sobre
les hipoteques.
DS núm. 144, pàg. 8082.

RGE núm. 13163/18, relativa a les intencions del Govern
respecte de la Llei agrària.
DS núm. 144, pàg. 8076.

RGE núm. 13328/18, relativa a la situació a Menorca de les
places de residència per a dependents.
DS núm. 145, pàg. 8138.

RGE núm. 13330/18, relativa a l’incompliment del conveni
col·lectiu de les netejadores de Son Llàtzer.
DS núm. 145, pàg. 8143.

RGE núm. 13331/18, relativa al Pla de contingència
energètica a Menorca.
DS núm. 145, pàg. 8130.

RGE núm. 13332/18, relativa a les incidències al tren.
DS núm. 145, pàg. 8142.

RGE núm. 13333/18, relativa a la Unitat del Dolor.
DS núm. 145, pàg. 8132.

RGE núm. 13334/18, relativa a les ajudes al lloguer.
DS núm. 145, pàg. 8129.

RGE núm. 13335/18, relativa a les mesures del nou REIB.
DS núm. 145, pàg. 8140.

RGE núm. 13337/18, relativa a la situació dels torrents a
Palma.
DS núm. 145, pàg. 8125.

RGE núm. 13338/18, relativa als interessos de tots els
treballadors i treballadores de les Illes Balears.
DS núm. 145, pàg. 8136.

RGE núm. 13339/18, relativa a les polítiques d’emancipació
juvenil.
DS núm. 145, pàg. 8139.

RGE núm. 13340/18, relativa a la proporció de vuit metges
que venen per cada un que se’n va.
DS núm. 145, pàg. 8134.

RGE núm. 13341/18, relativa a la situació de les cabres que
resten a Es Vedrà.
DS núm. 145, pàg. 8126.

RGE núm. 13342/18, relativa a la garantia del
subministrament energètic a l’illa de Mallorca.
DS núm. 145, pàg. 8145.

RGE núm. 13539/18, relativa al Decret d’admissió
d’alumnes.
DS núm. 145, pàg. 8127.
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RGE núm. 13541/18, relativa al funcionament de la
Conselleria d’Educació i Universitat.
DS núm. 145, pàg. 8133.

RGE núm. 13554/18, relativa a la violència de gènere.
DS núm. 146, pàg. 8208.

RGE núm. 13576/18, relativa a les places d’educació de 0 a
3 anys.
DS núm. 146, pàg. 8201.

RGE núm. 13578/18, relativa als interins per al pròxim curs
escolar.
DS núm. 146, pàg. 8199.

RGE núm. 13579/18, relativa als ajuts subjectes a minimis
del REIB.
DS núm. 146, pàg. 8209.

RGE núm. 13581/18, relativa a la importància de la
formació acadèmica per part de la Conselleria d’Educació.
DS núm. 146, pàg. 8200.

RGE núm. 13582/18, relativa als concerts amb l’assistència
sanitària privada.
DS núm. 146, pàg. 8205.

RGE núm. 13583/18, relativa al manteniment del que va
pronunciar la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques a la compareixença de dia23 d’octubre passat.
DS núm. 146, pàg. 8197.

RGE núm. 13584/18, relativa a la fiscalitat a les Illes
Balears.
DS núm. 146, pàg. 8206.

RGE núm. 13585/18, relativa a títols de coneixement de
llengua catalana. (Ajornada).
DS núm. 146, pàg. 8201.
DS núm. 147, pàg. 8283.

RGE núm. 13586/18, rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm. 13591/18, relativa a pèrdua de la qualitat del servei
ofert per determinades companyies aèries que operen entre
illes.
DS núm. 146, pàg. 8195.

RGE núm. 13588/18, relativa a la Unitat de Limfedema a
l’hospital de Can Misses.
DS núm. 146, pàg. 8204.

RGE núm. 13589/18, relativa a canvi climàtic i l’impost al
sol.
DS núm. 146, pàg. 8203.

RGE núm. 13590/18, relativa a un possible avanç de les
eleccions generals.
DS núm. 146, pàg. 8210.

RGE núm. 13627/18, relativa a la situació del servei de
transport aeri sanitari a partir del dia 1 de desembre.
DS núm. 146, pàg. 8196.

RGE núm. 13662/18, relativa al control de la correcta
aplicació del descompte del 75%.
DS núm. 146, pàg. 8212.

RGE núm. 14586/18, relativa a les mesures per resoldre
l’endarreriment de les valoracions de discapacitat al centre
base de Menorca.
DS núm. 147, pàg. 8287.

RGE núm. 14587/18, relativa a la implicació del Govern en
la Reserva de la Biosfera de Menorca.
DS núm. 147, pàg. 8288.

RGE núm. 14589/18, relativa al compliment de la moció
sobre l’educació 0-3 anys.
DS núm. 147, pàg. 8296.

RGE núm. 14591/18, relativa als Serveis Informatius d’IB3.
DS núm. 147, pàg. 8299.

RGE núm. 14594/18, relativa a l’exclusió d’un mitjà de
comunicació local a Eivissa de les subvencions per al foment
de la llengua catalana.
DS núm. 147, pàg. 8285.

RGE núm. 14595/18, relativa a la situació dels torrents a
l’illa de Menorca.
DS núm. 147, pàg. 8284.

RGE núm. 14596/18, relativa a la llista d’espera a l’Oficina
de la Dona a Eivissa.
DS núm. 147, pàg. 8293.

RGE núm. 14597/18, relativa a la política del Govern en
relació amb les cambres de comerç.
DS núm. 147, pàg. 8289.

RGE núm. 14598/18, relativa a les solucions a les famílies
amb infants autistes de Balears Gaspar Hauser.
DS núm. 147, pàg. 8295.

RGE núm. 14599/18, relativa a transport regular per
carretera. (Ajornada).
DS núm. 147, pàg. 8296.
DS núm. 148, pàg. 8352.

RGE núm. 14600/18, relativa a la defensa dels interessos
dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears davant el
Govern central.
DS núm. 147, pàg. 8301.

RGE núm. 14601/18, relativa a l’absència de control a la
inscripció d’habitatges.
DS núm. 147, pàg. 8298.

RGE núm. 14737/18, relativa a la transferència de les
competències de justícia.
DS núm. 147, pàg. 8292.

RGE núm. 14784/18, presentada en substitució de la RGE
núm. 14588/18, relativa a l’Oficina d’Habitatge Buit.
DS núm. 147, pàg. 8291.
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RGE núm. 14881/18, relativa a protocols i eines per fer
front a la violència de gènere.
DS núm. 148, pàg. 8365.

RGE núm. 14931/18, relativa al futur immediat de la
comunitat autònoma.
DS núm. 148, pàg. 8367.

RGE núm. 14935/18, relativa a evolució del trasllat de
pacients des de Menorca, Eivissa i Formentera. (Ajornada).
DS núm. 148, pàg. 8354.

RGE núm. 14936/18, relativa a llocs de treball a l’àmbit de
les energies renovables.
DS núm. 148, pàg. 8360.

RGE núm. 14937/18, relativa a règim especial agrari.
DS núm. 148, pàg. 8369.

RGE núm. 14938/18, relativa a la introducció de les TIC.
DS núm. 148, pàg. 8357.

RGE núm. 14939/18, relativa a les negociacions del REIB.
DS núm. 148, pàg. 8368.

RGE núm. 14943/18, relativa a les dades per aplicar
polítiques socials.
DS núm. 148, pàg. 8362.

RGE núm. 14944/18, relativa a la solució per a la
problemàtica sorgida entorn de la situació de l’entitat
Gaspar Hauser.
DS núm. 148, pàg. 8353.

RGE núm. 14946/18, relativa al projecte d’urbanització de
Son Bordoy.
DS núm. 148, pàg. 8361.

RGE núm. 14947/18, relativa al compliment de la
normativa laboral en els projectes del Govern.
DS núm. 148, pàg. 8354.

RGE núm. 14948/18, relativa a l’atenció a l’alumnat amb
discapacitats.
DS núm. 148, pàg. 8358.

RGE núm. 14949/18, relativa a les mesures per fer front als
efectes del Brexit.
DS núm. 148, pàg. 8356.

RGE núm. 14950/18, relativa a la reforma de la
Constitució.
DS núm. 148, pàg. 8371.

RGE núm. 15138/18, relativa a requisits per ser mestre a les
Illes Balears.
DS núm. 148, pàg. 8364.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 8405/15, relativa a ús de la llengua materna com
a llengua vehicular per a alumnes amb necessitats
educatives especials, amb problemes d’aprenentatge i/o de
recent incorporació.
DS núm. 123, pàg. 6972.

RGE núm. 4319/17, relativa a estudi i propostes de millora
dels Serveis de Menors i Família de les Illes Balears.
DS núm. 114, pàg. 6456.

RGE núm. 13835/17, relativa a pacte de salaris i rendes.
DS núm. 117, pàg. 6644.

RGE núm. 14858/17, relativa a celebració del quarantè
aniversari de la Constitució Espanyola.
DS núm. 125, pàg. 7117.

RGE núm. 17254/17, relativa a regla de despesa d’entitats
locals sanejades i comunitats autònomes. 
DS núm. 138, pàg. 7716.

RGE núm. 247/18, relativa a traspàs dels recursos humans
de les Unitats de Conductes Addictives per tal d’integrar-
los en el Servei de Salut de les Illes Balears.
DS núm. 138, pàg. 7709.

RGE núm. 318/18, relativa a suport i defensa de la presó
permanent revisable.
DS núm. 110, pàg. 6225.

RGE núm. 668/18, relativa a assistència sanitària les 24
hores a Cala d’Or, atès l’empat produït en comissió.
DS núm. 116, pàg. 6584.

RGE núm. 793/18, relativa a defensa del sistema públic de
pensions.
DS núm. 112, pàg. 6337.

RGE núm. 1094/18, relativa a superació de les diferències
salarials per raons de sexe.
DS núm. 110, pàg. 6235.

RGE núm. 1350/18, relativa a equiparació salarial dels
cossos de l’Estat.
DS núm. 140, pàg. 7856.

RGE núm. 1721/18, relativa a creació d’un observatori de
desigualtats en salut per a les Illes Balears.
DS núm. 140, pàg. 7848.

RGE núm. 1807/18, complementada amb l’escrit RGE
núm. 1890/18, relativa a ciència al Parlament.
DS núm. 112, pàg. 6349.

RGE núm. 2154/18, relativa a bonificació del transport
interinsular de mercaderies.
DS núm. 114, pàg. 6466.

RGE núm. 2351/18, relativa a escacs com a eina
pedagògica.
DS núm. 141, pàg. 7913. 
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RGE núm. 2353/18, relativa a compliment d’Espanya al
dictamen del Comitè de Drets Econòmics, Socials i
Culturals de 20 de juny del 2017 sobre el dret a l’habitatge.
DS núm. 119, pàg. 6745.

RGE núm. 2756/18, relativa a modificació de la normativa
reguladora de l’impost municipal sobre vehicles de tracció
mecànica. 
DS núm. 143, pàg. 8042.

RGE núm. 2898/18, relativa a Unitat Militar d’Emergències
(UME) a les Illes Balears.
DS núm. 119, pàg. 6734.

RGE núm. 2952/18, relativa a impuls de l’agenda feminista.
DS núm. 117, pàg. 6632.

RGE núm. 3102/18, relativa a regulació, reconeixement i
difusió de la musicoteràpia. 
DS núm. 121, pàg. 6862.

RGE núm. 3497/18, relativa a Dia Mundial de la Salut.
DS núm. 121, pàg. 6851.

RGE núm. 4407/18, relativa a regulació de l’eutanàsia.
DS núm. 123, pàg. 6983.

RGE núm. 4511/18, relativa a anunci del final de la banda
terrorista ETA.
DS núm. 125, pàg. 7105.

RGE núm. 8425/18, relativa a millora de les garanties
d’accés a l’habitatge.
DS núm. 141, pàg. 7898.

RGE núm. 10130/17, relativa a garantia de la revisió i el
manteniment de les instal·lacions educatives i posada a
punt de la climatització dels centres educatius de les Illes
Balears, atès l’empat produït en comissió.
DS núm. 144, pàg. 8115.

RGE núm. 11723/18, relativa al Museu de Mallorca.
DS núm. 143, pàg. 8051.

RGE núm. 13553/18, relativa al tancament de la central
tèrmica d’Es Murterar.
DS núm. 147, pàg. 8332.

RGE núm. 14575/18, relativa al suport a les famílies de les
persones desaparegudes.
DS núm. 147, pàg. 8325.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 1922/18, d’un membre del Govern, per tal de
retre compte del compliment de la Proposició no de llei
RGE núm. 4502/17, relativa a desenvolupament de l’article
88 bis de la Llei de capitalitat de Palma.
DS núm. 115, pàg. 6523.

RGE núm. 2760/18, d’un membre del Govern, per tal de
retre compte del compliment de la Proposició no de llei
RGE núm. 6607/16, relativa a actuacions en relació amb la
malaltia celíaca i altres intoleràncies alimentàries. 
DS núm. 117, pàg. 6627.

RGE núm. 8779/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, en relació amb la presència del
límit màxim de despesa no financera per al’exercici del
2019.
DS núm. 134, pàg. 7403.

RGE núm. 9934/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’exposar el contingut
del Compte General de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de l’any 2017.
DS núm. 138, pàg. 7729.

RGE núm. 13440/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal de donar
compliment a la Proposició no de llei RGE núm 2898/18,
relativa a la Unitat Militar d’Emergències, UME, a les Illes
Balears.
DS núm. 147, pàg. 8309.

RGE núm. 13643/18, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal de donar compliment a la Proposició no
de llei RGE núm.2154/18, relativa a la bonificació del
transport interinsular de mercaderies.
DS núm. 148, pàg. 8425.

INFORMES

De la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de les Diputades
sobre el règim d’incompatibilitats de la Sra. Margalida
Isabel Cabrer i González i del Sr. Josep Ferrà i Terrasa.
DS núm. 116, pàg. 6584.

Sobre el compliment del pressupost del Parlament de les
Illes Balears per a l’exercici 2017.
DS núm. 119, pàg. 6759.

Informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de les
Diputades sobre el règim d’incompatibilitats de la Sra.
Agustina Vilaret i González, del Sr. Juli Dalmau i de Mata
i del Sr. Miquel Gallardo i Esgleas.
DS núm. 145, pàg. 8191. 

JURAMENT O PROMESA DE DIPUTATS I
DIPUTADES

Sra. Agustina Vilaret i González.
DS núm. 117, pàg. 6593.

Sr. Juli Dalmau i de Mata.
DS núm. 127, pàg. 7213.

Sr. Miquel Gallardo i Esgleas.
DS núm. 131, pàg. 7284.
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ELECCIONS DIVERSES

Membres del Consell de Direcció de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
DS núm. 119, pàg. 6757.

Elecció d'un membre del Consell de Direcció de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
DS núm. 148, pàg. 8388. 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Amb motiu del Dia Mundial contra el càncer.
DS núm. 109, pàg. 6123.

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
DS núm. 113, pàg. 6363.

Pel 42è aniversari de la República Sahrauí.
DS núm. 116, pàg. 6531.

Suport a PROEMAID.
DS núm. 120, pàg. 6763.

Sobre la solidaritat amb la Sra. Claude Mangin-Asfari.
DS núm. 122, pàg. 6875.

Per conservar els insectes pol·linitzadors de les Illes
Balears.
DS núm. 126, pàg. 7133.

Sobre la situació d’extrema gravetat a Nicaragua.
DS núm. 127, pàg. 7213.

Amb motiu del Dia internacional de les persones refugiades.
DS núm. 131, pàg. 7284.

Amb motiu de la commemoració del 20è aniversari de
l’aprovació de la Llei 1/1998, de 10 de març, de l’Estatut
dels consumidors i usuaris de les Illes Balears, la primera
llei autonòmica en matèria de consum.
DS núm. 138, pàg. 7671.

De suport al Llevant de Mallorca davant les inundacions.
DS núm. 140, pàg. 7811. 

En record del moviment democràtic preautonomista de les
Illes Balears.
DS núm. 142, pàg. 7935.  

En suport de les treballadores i els treballadors de CEMEX
de Lloseta.
DS núm. 143, pàg. 8011.

Amb motiu del dia 25 de novembre, Dia internacional
contra la violència de gènere.
DS núm. 145, pàg. 8119.

Sobre el dany cerebral i l’ictus.
DS núm. 148, pàg. 8351.

D’ALTRES

Comunicació de la designació, conformement amb
l’establert a l’article 186 del Reglament del Parlament, dels
diputats i/o les diputades encarregats de defensar en el
Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm.
10225/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització.
DS núm. 123, pàg. 6993.

RGE núm. 6019/18, adopció d’acord sobre la celebració de
sessions extraordinàries per tal que la Ponència per a
l’estudi del document lliurat a aquest parlament pel Consell
Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per
Illes per un Pacte Educatiu i la comissió corresponent
puguin dur a terme el seu pla de treball. 
DS núm. 126, pàg. 7208.

Comunicació de la designació dels diputats i/o les diputades
encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la
Proposició de llei RGE núm. 2953/18, per a la reforma de
l’article 69.3 de la Constitució Espanyola als efectes que
l’illa de Formentera triï un senador propi, amb
independència del que triï l’illa d’Eivissa.
DS núm. 140, pàg. 7866.

Comunicació de la designació dels diputats i/o les diputades
encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la
Proposició de llei RGE núm. 4406/18, complementada
mitjançant l’escrit RGE núm. 4603/18, 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. 140, pàg. 7866. 

Comunicació de la designació, conformement amb
l’establert a l’article 186 del Reglament del Parlament, dels
diputats i /o les diputades encarregats de defensar en el
Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm.
6612/18, de modificació de laLleiOrgànica1/2007, de 28 de
febrer, de la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats i les
diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres
del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 145, pàg. 8190. 

Comunicació de la designació, conformement amb
l’establert a l’article 186 del Reglament del Parlament, dels
diputats i/o diputades encarregats de defensar en el
Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm.
14160/17, de modificació de l’article 25 de la Llei 7/1996, de
15 de gener, d’ordenació del comerç minorista.
DS núm. 147, pàg. 8347.

RGE núm. 15227/18, adopció d’acord sobre la celebració de
sessions extraordinàries de dia 7 de gener fins a dia 31 de
gener de 2019, per tal de procedir a l’estudi, tramitació i
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aprovació, si pertoca, de la Ponència d’estudi de les
modificacions de la norma reglamentària per tal de
dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva
transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la
societat civil, institucions i entitats acreditades; dels
projectes de llei RGE núm. 9932/18, 7154/18, 10873/18,
8320/18, 10874/18, 11012/18, 8321/18, 6542/18, 7503/18; de
les Proposicions de llei RGE núm. 6802/18, 10528/18,
14764/18; i de la Proposta de delegació de competències al
Consell Insular de Mallorca, RGE núm. 13187/18.  
DS núm. 149, pàg. 8432. 

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

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

Proposicions de llei
RGE núm. 4582/17, dels grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, de memòria democràtica de les Illes Balears, DS núm.
116, pàg. 6566.

RGE núm. 10096/17, del Grup Parlamentari Popular, de
suport a la família i a la maternitat, Presa en consideració, DS
núm. 115, pàg. 6513.

Mocions
RGE núm. 17000/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb els
ingressos tributaris i l’endeutament. DS núm. 109, pàg. 6171.

RGE núm. 1723/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política cultural del Govern, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 199/18, DS núm. 112, pàg. 6326.

RGE núm. 2177/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d’igualtat entre homes i dones corresponent al personal
educatiu, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 14131/17, DS
núm. 113, pàg. 6390.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4319/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

estudi i propostes de millora dels Serveis de Menors i Família
de les Illes Balears, DS núm. 114, pàg. 6456.

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

Proposicions de llei
RGE núm. 10225/17, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca, Socialista, MÉS per Mallorca, El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS i dues diputades del Grup
Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 4/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització. Presa en consideració, DS núm. 118, pàg.
6696. Debat i votació, DS núm. 122, pàg. 6922.

Mocions
RGE núm. 1723/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

política cultural del Govern, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 199/18, DS núm. 112, pàg. 6326.

RGE núm. 4013/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la protecció de la
posidònia, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
770/18, DS núm. 121, pàg. 6836.

RGE núm. 5799/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a política general del Govern envers el Pacte
Educatiu, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4379/18, DS núm. 126, pàg. 7160.

Preguntes
RGE núm. 1315/18, relativa a renda per càpita. DS núm.

110, pàg. 6188.
RGE núm. 1930/18, relativa a dones maltractes a Eivissa,

DS núm. 112, pàg. 6308.
RGE núm. 2721/18, relativa a pacte educatiu, DS núm. 115,

pàg. 6482.
RGE núm. 3615/18, relativa a pla de xoc de nouvinguts, DS

núm. 118, pàg. 6662.
RGE núm. 3895/18, relativa a salut alimentària, DS núm.

120, pàg. 6775.
RGE núm. 4589/18, relativa a recurs d’educació, DS núm.

123, pàg. 6934.
RGE núm. 6513/18, relativa a l’incompliment de l’acord

marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de
l’ensenyament públic, DS núm. 126, pàg. 7139.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3102/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a regulació, reconeixement i difusió de la musicoteràpia, DS
núm. 121, pàg. 6862.

RGE núm. 8405/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
ús de la llengua materna com a llengua vehicular per a alumnes
amb necessitats educatives especials, amb problemes
d’aprenentatge i/o de recent incorporació, DS núm. 123, pàg.
6972.

AGUILERA I CARRILLO, SALVADOR (Grup
Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 3676/18, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel
qual es regula el procediment d’autorització sanitària dels
centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del
Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes
Balears. Debat i votació, DS núm. 142, pàg. 7982.

RGE núm. 6802/18, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Mixt, Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, de
modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis
professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi
professional de docents de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 141, pàg. 7919.

RGE núm. 7566/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i una diputada del
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Grup Parlamentari Mixt, per la qual s’estableix la gratuïtat de
les places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes
Balears. Debat i votació, DS núm. 142, pàg. 7994.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 135, pàg. 7472. Propostes de resolució,
DS núm. 137, pàg. 7606.

Interpel·lacions
RGE núm. 9966/18, relativa a política del Govern en relació

amb el sector del comerç, DS núm. 138, pàg. 7691.

Mocions
RGE núm. 6666/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general d’inversions dutes a terme per la Conselleria
d’Educació i Universitat, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 4318/18, DS núm. 134, pàg. 7392.

RGE núm. 11271/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en els centres educatius de les Illes
Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
1921/18, DS núm. 142, pàg. 7955.

RGE núm. 13092/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria de bestretes
als consells insulars, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 1806/18, DS núm. 146, pàg. 8235.

RGE núm. 13496/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a política general de turisme, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11300/18, DS núm. 146,
pàg. 8245.

RGE núm. 13620/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a cos
integral d’actuació en situació de risc, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 11713/18, DS núm. 147, pàg. 8314.

Preguntes
RGE núm. 11069/18, relativa als menús dels menjadors

escolars, DS núm. 140, pàg. 7811.
RGE núm. 11378/18, relativa a deutes amb les treballadores

i treballadors, DS núm. 143, pàg. 8019.
RGE núm. 13330/18, relativa a l’incompliment del conveni

col·lectiu de les netejadores de Son Llàtzer, DS núm. 145, pàg.
8143.

Proposicions no de llei
RGE núm. 17254/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a regla de despesa d’entitats locals sanejades i
comunitats autònomes, DS núm. 138, pàg. 7716.

RGE núm. 2351/18, dels grups parlamentaris Socialista,
MÉS per Mallorca i Popdem Illes Balears, relativa a escacs
com a eina pedagògica, DS núm. 141, pàg. 7913. 

RGE núm. 2756/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la normativa reguladora de l’impost
municipal sobre vehicles de tracció mecànica, DS núm. 143,
pàg. 8042.

ALCOVER I ORDINAS, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 9943/18, del Grup Parlamentari Popular, de

reforma fiscal, Presa en consideració, DS núm. 146, pàg. 8258.

Decrets llei
2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i

altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys
produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9
d’octubre del 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca, DS
núm. 142, pàg. 7966.

3/2018, de 29 d’octubre, de concessió d’un crèdit
extraordinari per atendre despeses inajornables derivades de les
inundacions provocades per les fortes pluges del dia 9
d’octubre de 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 144, pàg. 8098.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 13164/18, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS; 13165/18, del Grup
Parlamentari Mixt, i 13166/18, del Grup Parlamentari Popular,
al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019,
DS núm. 145, pàg. 8153.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 135, pàg. 7472.

Mocions
RGE núm. 17000/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb els
ingressos tributaris i l’endeutament. DS núm. 109, pàg. 6171.

RGE núm. 13092/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria de bestretes
als consells insulars, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 1806/18, DS núm. 146, pàg. 8235.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14858/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a celebració del quarantè aniversari de la Constitució
Espanyola, DS núm. 125, pàg. 7117.

RGE núm. 17254/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regla de despesa d’entitats locals sanejades i
comunitats autònomes, DS núm. 138, pàg. 7716.

RGE núm. 2756/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la normativa reguladora de l’impost
municipal sobre vehicles de tracció mecànica, DS núm. 143,
pàg. 8042.

Compareixences
RGE núm. 8779/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presència del
límit màxim de despesa no financera per al’exercici del 2019,
DS núm. 134, pàg. 7403.

RGE núm. 9934/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’exposar el contingut del
Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears
de l’any 2017, DS núm. 138, pàg. 7729.

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)
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Projectes de llei
RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies, DS núm. 133,

pàg. 7332.
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 10061/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de
racionalització i simplificació de l’ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS
núm. 111, pàg. 6291.

RGE núm. 10096/17, del Grup Parlamentari Popular, de
suport a la família i a la maternitat, Presa en consideració, DS
núm. 115, pàg. 6513.

RGE núm. 16726/17, del Consell Insular de Mallorca, de
camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca,
Presa en consideració, DS núm. 126, pàg. 7171.

RGE núm. 3676/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel
qual es regula el procediment d’autorització sanitària dels
centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del
Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 129, pàg. 7249.

RGE núm. 2953/18, dels grups parlamentaris Mixt i
Socialista, de reforma de l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un senador
propi, amb independència del que triï l’illa d’Eivissa. Debat i
votació, DS núm. 139, pàg. 7782.

RGE núm. 4406/18, de tots els grups parlamentaris, de
protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola
dels danys que puguin produir l’exploració, recerca i explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals. Presa en
consideració, DS núm. 129, pàg. 7260. Debat i votació, DS
núm. 139, pàg. 7791.

RGE núm. 6802/18, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Mixt, Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, de
modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis
professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi
professional de docents de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 141, pàg. 7919.

Decrets llei
1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora

i/o ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos
educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. DS núm. 110, pàg. 6247.

2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i
altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys
produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9
d’octubre del 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca, DS
núm. 142, pàg. 7966.

3/2018, de 29 d’octubre, de concessió d’un crèdit
extraordinari per atendre despeses inajornables derivades de les
inundacions provocades per les fortes pluges del dia 9
d’octubre de 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 144, pàg. 8098.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 7767/18, del Grup Parlamentari Mixt; RGE núm.

7768/18, del Grup Parlamentari Popular, i RGE núm. 7875/18,

d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de
devolució, al Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les
Illes Balears, DS núm. 134, pàg. 7441.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, propostes de resolució, DS núm. 137, pàg. 7606.

Interpel·lacions
RGE núm. 3847/18, relativa a sostenibilitat mediambiental,

DS núm. 122, pàg. 6896.
RGE núm. 9966/18, relativa a política del Govern en relació

amb el sector del comerç, DS núm. 138, pàg. 7691.
RGE núm. 13546/18, relativa a transició energètica, DS

núm. 148, pàg. 8372.

Mocions
RGE núm. 17000/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb els
ingressos tributaris i l’endeutament. DS núm. 109, pàg. 6171.

RGE núm. 17139/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb el model
turístic. DS núm. 110, pàg. 6212.

RGE núm. 2897/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a interconnexions del Pla Hidrològic, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 541/18, DS núm. 116, pàg. 6557.

RGE núm. 3832/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la problemàtica de l’Hospital residència Cas Serres a Eivissa,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3555/18, DS
núm. 120, pàg. 6788.

RGE núm. 4013/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la protecció de la
posidònia, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
770/18, DS núm. 121, pàg. 6836.

RGE núm. 5366/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general de la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme pel que fa a l’Agència de Turisme de les
Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4320/18, DS núm. 125, pàg. 7093.

RGE núm. 10926/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb el sector del
comerç, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 9966/18, DS
núm. 140, pàg. 7836.

RGE núm. 13620/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a cos
integral d’actuació en situació de risc, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 11713/18, DS núm. 147, pàg. 8314.

Preguntes
RGE núm. 1319/18, relativa a situació de l’educació 0-3

anys. DS núm. 110, pàg. 6201.
RGE núm. 1923/18, relativa a regulació dels ATD i AD, DS

núm. 112, pàg. 6300.
RGE núm. 2268/18, relativa a lliure designació, DS núm.

113, pàg. 6378.
RGE núm. 2978/18, relativa a interoperabilitat de la recepta

electrònica, DS núm. 116, pàg. 6536.
RGE núm. 3618/18, relativa a proves de selectivitat, DS

núm. 118, pàg. 6676.
RGE núm. 3879/18, relativa a policies interins, DS núm.

120, pàg. 6767.
RGE núm. 5254/18, relativa a mesures contra els bacteris

multiresistents, DS núm. 124, pàg. 7001.
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RGE núm. 5440/18, relativa a llegat en depuració d’aigua,
DS núm. 125, pàg. 7071.

RGE núm.7460/18, relativa al pagament de l’habitatge
social, DS núm. 131, pàg. 7296.

RGE núm. 8811/18, relativa als vessaments fecals, DS núm.
134, pàg. 7381.

RGE núm. 10379/18, relativa a la salut laboral del
laboratori de microbiologia de Son Espases, DS núm. 138, pàg.
7676.

RGE núm. 11063/18, relativa al model de la marquesina del
TIB a la zona de Tramuntana, DS núm. 140, pàg. 7818.

RGE núm. 12464/18, relativa a l’aprovació del REB, DS
núm. 143, pàg. 8032.

RGE núm. 13539/18, relativa al Decret d’admissió
d’alumnes, DS núm. 145, pàg. 8127.

RGE núm. 13576/18, relativa a les places d’educació de 0
a 3 anys, DS núm. 146, pàg. 8201.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8405/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

ús de la llengua materna com a llengua vehicular per a alumnes
amb necessitats educatives especials, amb problemes
d’aprenentatge i/o de recent incorporació, DS núm. 123, pàg.
6972.

RGE núm. 793/18, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a
defensa del sistema públic de pensions.
DS núm. 112, pàg. 6337.

RGE núm. 1094/18, dels grups parlamentaris Socialista i
Podem Illes Balears, relativa a superació de les diferències
salarials per raons de sexe. DS núm. 110, pàg. 6235.

RGE núm. 2898/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Unitat Militar d’Emergències (UME) a les Illes Balears, DS
núm. 119, pàg. 6734.

RGE núm. 2952/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a impuls de l’agenda feminista, DS núm. 117, pàg.
6632.

RGE núm. 13553/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al tancament de la central tèrmica d’Es Murterar, DS
núm. 147, pàg. 8332.

BAQUERO I GONZÁLEZ, MARIA ELENA (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Mocions
RGE núm. 1723/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

política cultural del Govern, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 199/18, DS núm. 112, pàg. 6326.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11723/18, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa al Museu de Mallorca, DS núm. 143, pàg.
8051.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 13187/18, presentat per la Comissió Tècnica
Interinsular, com a proposta de delegació de competències al
Consell de Mallorca de les facultats que, com a administració
gestora, exerceix ara l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca, DS
núm. 149, pàg. 8432.

BARCELÓ I MILTA, GABRIEL (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Projectes de llei
RGE núm. 13840/17, de cossos i escales propis del Consell

Consultiu de les Illes Balears. DS núm. 111, pàg. 6288.
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

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 de les Illes
Balears, DS núm. 124, pàg. 7057.

RGE núm. 8423/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per a l’establiment
de la incompatibilitat de la condició de diputat del Parlament de
les Illes Balears amb la de batle, regidor o conseller insular, DS
núm. 113, pàg. 6400.

RGE núm. 10061/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de
racionalització i simplificació de l’ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 126, pàg. 7192.

RGE núm. 17254/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regla de despesa d’entitats locals sanejades i
comunitats autònomes, DS núm. 138, pàg. 7716.

RGE núm. 2953/18, dels grups parlamentaris Mixt i
Socialista, de reforma de l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un senador
propi, amb independència del que triï l’illa d’Eivissa. Debat i
votació, DS núm. 139, pàg. 7782.

RGE núm. 6612/18, de tots els diputats i diputades de la
Cambra, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats i les
diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del
Govern de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm.
130, pàg. 7272. Presa en consideració, DS núm. 130, pàg.
7272.

RGE núm. 9943/18, del Grup Parlamentari Popular, de
reforma fiscal, Presa en consideració, DS núm. 146, pàg. 8258.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, propostes de resolució, DS núm. 137, pàg. 7606.

Mocions
RGE núm. 3085/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern pel que fa a la Fundació Institut
Socioeducatiu S’Estel, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 2320/18, DS núm. 117, pàg. 6619.
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RGE núm. 13092/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria de bestretes
als consells insulars, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 1806/18, DS núm. 146, pàg. 8235.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8405/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

ús de la llengua materna com a llengua vehicular per a alumnes
amb necessitats educatives especials, amb problemes
d’aprenentatge i/o de recent incorporació, DS núm. 123, pàg.
6972.

RGE núm. 318/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport i defensa de la presó permanent revisable. DS núm.
110, pàg. 6225.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 10218/17, de l’habitatge de les Illes Balears, DS

núm. 124, pàg. 7025.
RGE núm. 4014/18, pel qual es modifica la Llei 12/2016,

de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, DS
núm. 133, pàg. 7352.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 16726/17, del Consell Insular de Mallorca, de

camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca,
Presa en consideració, DS núm. 126, pàg. 7171. Debat i
votació, DS núm. 148, pàg. 8401.

Decrets llei
1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora

i/o ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos
educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. DS núm. 110, pàg. 6247.

4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits
suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de
sentències judicials pendents de pagament enl’àmbit de laLlei
4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018; i de modificació del Decret llei
2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres
mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per
les pluges intenses i les inundacions de dia 9 d’octubre de 2018
a la comarca de Llevant de Mallorca (escrit RGE núm.
14780/18, del Govern de les Illes Balears), DS núm. 148, pàg.
8389.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 15620/17, de devolució, del Grup Parlamentari

Popular, al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l’habitatge
de les Illes Balears. DS núm. 109, pàg. 6148.

RGE núm. 7767/18, del Grup Parlamentari Mixt; RGE núm.
7768/18, del Grup Parlamentari Popular, i RGE núm. 7875/18,
d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de

devolució, al Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les
Illes Balears, DS núm. 134, pàg. 7441.

Mocions
RGE núm. 4328/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de transport públic,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1413/18. DS
núm. 122, pàg. 6902.

RGE núm. 13496/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a política general de turisme, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11300/18, DS núm. 146,
pàg. 8245.

RGE núm. 14768/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria energètica a
l'illa de Menorca, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 13080/18, DS núm. 148, pàg. 8378.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2154/18, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a bonificació del transport interinsular de
mercaderies, DS núm. 114, pàg. 6466.

RGE núm. 2353/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a compliment d’Espanya al dictamen del
Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 20 de juny
del 2017 sobre el dret a l’habitatge, DS núm. 119, pàg. 6745.

RGE núm. 8425/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a millora de les garanties d’accés a
l’habitatge, DS núm. 141, pàg. 7898.

CABRER I GONZÁLEZ, MARGARITA ISABEL (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Interpel·lacions
RGE núm. 1413/18, relativa a política general del Govern

en matèria de transport públic, DS núm. 120, pàg. 6783.

Mocions
RGE núm. 4328/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de transport públic,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1413/18. DS
núm. 122, pàg. 6902.

Preguntes
RGE núm. 1322/18, relativa a protocol d’intencions signat

amb el Ministeri d’Hisenda per a actuacions en matèria de
carreteres. DS núm. 110, pàg. 6193.

RGE núm. 1925/18, relativa a diàleg i consens en el Pla de
transports, DS núm. 112, pàg. 6301.

RGE núm. 2984/18, relativa a operativitat de les noves
concessions de transport regular per carretera a Mallorca, DS
núm. 116, pàg. 6533.

RGE núm. 5261/18, relativa a noves concessions de
transport regular per carretera, DS núm. 124, pàg. 6997.

RGE núm. 6023/18, relativa a cobrament immediat dels 240
milions d’euros del protocol d’intencions signat amb el
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Ministeri d’Hisenda en matèria de carreteres, DS núm. 126,
pàg. 7136.

RGE núm. 8819/18, relativa a la situació del transport
regular per carretera, DS núm. 134, pàg. 7379.

RGE núm. 10293/18, relativa a la situació del transport
regular per carretera, DS núm. 136, pàg. 7594.

RGE núm. 13008/18, relativa a la situació en el transport
públic a l’illa de Mallorca, DS núm. 144, pàg. 8070.

CAMARGO I FERNÁNDEZ, LAURA (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 4582/17, dels grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, de memòria democràtica de les Illes Balears, DS núm.
116, pàg. 6566.

RGE núm. 4406/18, de tots els grups parlamentaris, de
protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola
dels danys que puguin produir l’exploració, recerca i explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals. Presa en
consideració, DS núm. 129, pàg. 7260.

RGE núm. 6802/18, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Mixt, Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, de
modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis
professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi
professional de docents de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 141, pàg. 7919.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, propostes de resolució, DS núm. 137, pàg. 7606.

Interpel·lacions
RGE núm. 3848/18, relativa a política general educativa de

0 a 3 anys, DS núm. 121, pàg. 6830.
RGE núm. 11300/18, relativa a política general de turisme,

DS núm. 144, pàg. 8084.

Mocions
RGE núm. 17000/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb els
ingressos tributaris i l’endeutament. DS núm. 109, pàg. 6171.

RGE núm. 2177/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d’igualtat entre homes i dones corresponent al personal
educatiu, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 14131/17, DS
núm. 113, pàg. 6390.

RGE núm. 4499/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a millora de les polítiques per a l’educació a
l’etapa 0-3 anys a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 3848/18, DS núm. 123, pàg. 6958.

RGE núm. 6666/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general d’inversions dutes a terme per la Conselleria
d’Educació i Universitat, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 4318/18, DS núm. 134, pàg. 7392.

RGE núm. 11271/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en els centres educatius de les Illes

Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
1921/18, DS núm. 142, pàg. 7955.

RGE núm. 13496/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a política general de turisme, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11300/18, DS núm. 146,
pàg. 8245.

Preguntes
RGE núm. 1523/18, relativa a descompte de resident del

75%. DS núm. 110, pàg. 6202.
RGE núm. 2193/18, relativa a llibertat d’expressió, DS

núm. 112, pàg. 6317.
RGE núm. 2371/18, relativa a pous il·legals dels camps de

golf, DS núm. 114, pàg. 6435.
RGE núm. 2976/18, relativa a línia d'alta tensió de Manacor

a Artà, DS núm. 116, pàg. 6548.
RGE núm. 3616/18, relativa a mega creuers, DS núm. 118,

pàg. 6677.
RGE núm. 3887/18, relativa a pla de retorn, DS núm. 120,

pàg. 6778.
RGE núm. 4385/18, relativa a nombre de places turístiques.

DS núm. 122, pàg. 6890.
RGE núm. 5376/18, relativa a mesures del Govern de les

Illes Balears davant la sentència Gürtel, DS núm. 124, pàg.
7014.

RGE núm. 6014/18, relativa al decret d’emergència
d’habitatge, DS núm. 126, pàg. 7150.

RGE núm. 7533/18, relativa a l’etapa de 0-3 anys, DS núm.
132, pàg. 7307.

RGE núm. 10268/18, relativa a les mesures de millora
d’eficiència i transparència, DS núm. 136, pàg. 7597.

RGE núm. 10930/18, relativa a les sancions del lloguer
turístic, DS núm. 139, pàg. 7770.

RGE núm. 11197/18, relativa a la inspecció turística, DS
núm. 141, pàg. 7887.

RGE núm. 11779/18, relativa al tot inclòs, DS núm. 143,
pàg. 8035.

RGE núm. 13335/18, relativa a les mesures del nou REIB,
DS núm. 145, pàg. 8140.

RGE núm. 14589/18, relativa al compliment de la moció
sobre l’educació 0-3 anys, DS núm. 147, pàg. 8296.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1094/18, dels grups parlamentaris Socialista i

Podem Illes Balears, relativa a superació de les diferències
salarials per raons de sexe. DS núm. 110, pàg. 6235.

RGE núm. 2952/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a impuls de l’agenda feminista, DS núm. 117, pàg.
6632.

RGE núm. 4511/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a anunci del final de la banda terrorista ETA, DS núm. 125,
pàg. 7105.

RGE núm. 11723/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa al Museu de Mallorca, DS núm. 143, pàg.
8051.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 13187/18, presentat per la Comissió Tècnica

Interinsular, com a proposta de delegació de competències al
Consell de Mallorca de les facultats que, com a administració
gestora, exerceix ara l’Administració de la comunitat autònoma
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de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca, DS
núm. 149, pàg. 8432.

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

Projectes de llei
RGE núm. 10218/17, de l’habitatge de les Illes Balears, DS

núm. 124, pàg. 7025.
RGE núm. 4014/18, pel qual es modifica la Llei 12/2016,

de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, DS
núm. 133, pàg. 7352.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 10061/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de
racionalització i simplificació de l’ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS
núm. 111, pàg. 6291.

RGE núm. 14160/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de modificació de
l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del
comerç minorista, Presa en consideració, DS núm. 139, pàg.
7801. Debat i votació, DS núm. 146, pàg. 8220.

RGE núm. 2953/18, dels grups parlamentaris Mixt i
Socialista, de reforma de l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un senador
propi, amb independència del que triï l’illa d’Eivissa. Presa en
consideració, DS núm. 129, pàg. 7240.

RGE núm. 10528/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i Mixt, de mesures de protecció de la badia
de Sant Antoni de Portmany, Presa en consideració, DS núm.
144, pàg. 8089.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 15620/17, de devolució, del Grup Parlamentari

Popular, al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l’habitatge
de les Illes Balears. DS núm. 109, pàg. 6148.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, propostes de resolució, DS núm. 137, pàg. 7606.

Interpel·lacions
RGE núm. 9966/18, relativa a política del Govern en relació

amb el sector del comerç, DS núm. 138, pàg. 7691.

Mocions
RGE núm. 3209/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a lluita contra la processionària del pi, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 2399/18, DS núm. 118, pàg. 6687.

RGE núm. 4328/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de transport públic,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1413/18. DS
núm. 122, pàg. 6902.

RGE núm. 10926/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb el sector del
comerç, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 9966/18, DS
núm. 140, pàg. 7836.

RGE núm. 14768/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria energètica a
l'illa de Menorca, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 13080/18, DS núm. 148, pàg. 8378.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1094/18, dels grups parlamentaris Socialista i

Podem Illes Balears, relativa a superació de les diferències
salarials per raons de sexe. DS núm. 110, pàg. 6235.

RGE núm. 1807/18, del Grup Parlamentari Més per
Mallorca, complementada amb l’escrit RGE núm. 1890/18,
relativa a ciència al Parlament, DS núm. 112, pàg. 6349.

RGE núm. 2353/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a compliment d’Espanya al dictamen del
Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 20 de juny
del 2017 sobre el dret a l’habitatge, DS núm. 119, pàg. 6745.

RGE núm. 2952/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a impuls de l’agenda feminista, DS núm. 117, pàg.
6632.

RGE núm. 8425/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a millora de les garanties d’accés a
l’habitatge, DS núm. 141, pàg. 7898.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Interpel·lacions
RGE núm. 1806/18, relativa a política general del Govern

en matèria de bestretes als consells insulars, DS num. 143, pàg.
8037.

Mocions
RGE núm. 17000/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb els
ingressos tributaris i l’endeutament. DS núm. 109, pàg. 6171.

RGE núm. 13092/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria de bestretes
als consells insulars, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 1806/18, DS núm. 146, pàg. 8235.

RGE núm. 14768/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria energètica a
l'illa de Menorca, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 13080/18, DS núm. 148, pàg. 8378.

Preguntes
RGE núm. 1737/18, relativa a la seu de l’eliminatòria de

quarts de final de la Copa Davis. DS núm. 111, pàg. 6263.
RGE núm. 1926/18, relativa a diàleg i consens amb la

fórmula de càlcul per a la liquidació de bestretes als consells
insulars, DS núm. 112, pàg. 6303.

RGE núm. 2260/18, relativa a informe de la Sindicatura de
Comptes sobre l’anàlisi del deute, DS núm. 113, pàg. 6373.

RGE núm. 2727/18, relativa a traspàs de les competències
en matèria de promoció turística dels consells insulars, DS
núm. 115, pàg. 6489.
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RGE núm. 3094/18, relativa a sentència del Tribunal
Suprem en relació amb les autovies d’Eivissa, DS núm. 116,
pàg. 6540.

RGE núm. 3435/18, relativa a nous tributs ambientals, DS
núm. 117, pàg. 6602.

RGE núm. 3752/18, relativa a recursos suficients per a
educació i salut, DS núm. 119, pàg. 6719.

RGE núm. 4291/18, relativa a desplaçament de les dones en
procés de gestació a Mallorca per manca d’una ecografia fiable,
DS núm. 121, pàg. 6820.

RGE núm. 4393/18, relativa a saturació de les
infraestructures de les Illes Balears, DS núm. 122, pàg. 6883.

RGE núm. 4600/18, relativa a denúncia de la Junta de
Personal de l’Hospital de Son Espases, DS núm. 123, pàg.
6939.

RGE núm. 5259/18, relativa a modificació o derogació de
la Llei de finançament dels consells insulars, DS núm. 124,
pàg. 7007.

RGE núm. 5450/18, relativa a mesures del Govern en
relació amb un possible finançament del PSIB-PSOE, DS núm.
125, pàg. 7076.

RGE núm. 6021/18, relativa a la millora de les partides
d’inversions en el pressupost de l’Estat, DS núm. 126, pàg.
7144.

RGE núm. 6768/18, relativa a pagament del protocol de
carreteres, DS núm. 127, pàg. 7220.

RGE núm. 7524/18, relativa al nou REB i al sistema de
finançament, DS núm. 131, pàg. 7290.

RGE núm. 8821/18, relativa al nou REB, DS núm. 134,
pàg. 7380.

RGE núm. 10386/18, relativa al nou sistema de finançament
per a les Illes Balears, DS núm. 138, pàg. 7680.

RGE núm. 11073/18, relativa a entrada en vigor del nou
REB, DS núm. 140, pàg. 7823.

RGE núm. 11201/18, relativa a l’acord entre el Govern
central i Podemos en relació amb els pressuposts generals de
l’Estat per al 2019, DS núm. 141, pàg. 7877.

RGE núm. 11790/18, relativa a Pla de contingència per
respondre als fenòmens meteorològics, DS núm. 143, pàg.
8026.

RGE núm. 13005/18, relativa als autònoms com a figura
imprescindible i clau en el desenvolupament de l’economia de
les Illes Balears, DS núm. 145, pàg. 8122.

RGE núm. 14946/18, relativa al projecte d’urbanització de
Son Bordoy, DS núm. 148, pàg. 8361.

Proposicions no de llei
RGE núm. 17254/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a regla de despesa d’entitats locals sanejades i
comunitats autònomes, DS núm. 138, pàg. 7716.

RGE núm. 2154/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a bonificació del transport interinsular de
mercaderies, DS núm. 114, pàg. 6466.

RGE núm. 2756/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la normativa reguladora de l’impost
municipal sobre vehicles de tracció mecànica, DS núm. 143,
pàg. 8042.

Compareixences
RGE núm. 8779/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presència del
límit màxim de despesa no financera per al’exercici del 2019,
DS núm. 134, pàg. 7403.

RGE núm. 9934/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’exposar el contingut del
Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears
de l’any 2017, DS núm. 138, pàg. 7729.

CAMPS I ORFILA, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 8423/17, del Grup Parlamentari Mixt, de

modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per a l’establiment
de la incompatibilitat de la condició de diputat del Parlament de
les Illes Balears amb la de batle, regidor o conseller insular, DS
núm. 113, pàg. 6400.

RGE núm. 10061/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de
racionalització i simplificació de l’ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS
núm. 111, pàg. 6291. Debat i votació, DS núm. 126, pàg. 7192.

RGE núm. 2953/18, dels grups parlamentaris Mixt i
Socialista, de reforma de l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un senador
propi, amb independència del que triï l’illa d’Eivissa. Presa en
consideració, DS núm. 129, pàg. 7240. Debat i votació, DS
núm. 139, pàg. 7782.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, propostes de resolució, DS núm. 137, pàg. 7606.

Proposicions no de llei
RGE núm. 247/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a traspàs dels recursos humans de les Unitats de Conductes
Addictives per tal d’integrar-los en el Servei de Salut de les
Illes Balears, DS núm. 138, pàg. 7709.

RGE núm. 318/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport i defensa de la presó permanent revisable. DS núm.
110, pàg. 6225.

RGE núm. 1721/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a creació d’un observatori de desigualtats en
salut per a les Illes Balears, DS núm. 140, pàg. 7848.

RGE núm. 4511/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a anunci del final de la banda terrorista ETA, DS núm. 125,
pàg. 7105.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies, DS núm. 133,

pàg. 7332.

Proposicions de llei
RGE núm. 4582/17, dels grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
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Mixt, de memòria democràtica de les Illes Balears, DS núm.
116, pàg. 6566.

RGE núm. 10096/17, del Grup Parlamentari Popular, de
suport a la família i a la maternitat, Presa en consideració, DS
núm. 115, pàg. 6513.

Mocions
RGE núm. 2177/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla d’igualtat entre homes i dones corresponent al personal
educatiu, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 14131/17, DS
núm. 113, pàg. 6390.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2952/18, dels grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a impuls de l’agenda feminista, DS núm. 117, pàg.
6632.

RGE núm. 14575/18, de tots els grups parlamentaris,
relativa al suport a les famílies de les persones desaparegudes,
DS núm. 147, pàg. 8325.

CASANOVA I PEIRO, ENRIQUE (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 4434/18, de promoció de la seguretat i la salut

en el treball a les Illes Balears, 
DS núm. 133, pàg. 7312.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 10225/17, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca, Socialista, MÉS per Mallorca, El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS i dues diputades del Grup
Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 4/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització. Presa en consideració, DS núm. 118, pàg.
6696. Debat i votació. DS núm. 122, pàg. 6922.

RGE núm. 14160/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de modificació de
l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del
comerç minorista, Presa en consideració, DS núm. 139, pàg.
7801. Debat i votació, DS núm. 146, pàg. 8220.

RGE núm. 6802/18, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Mixt, Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, de
modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis
professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi
professional de docents de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 141, pàg. 7919.

Mocions
RGE núm. 2467/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del govern en relació amb la sinistralitat
laboral a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 301/18, DS núm. 115, pàg. 6503.

RGE núm. 4499/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a millora de les polítiques per a l’educació a
l’etapa 0-3 anys a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 3848/18, DS núm. 123, pàg. 6958.

RGE núm. 5799/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a política general del Govern envers el Pacte
Educatiu, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4379/18, DS núm. 126, pàg. 7160.

RGE núm. 11271/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en els centres educatius de les Illes
Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
1921/18, DS núm. 142, pàg. 7955.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8405/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

ús de la llengua materna com a llengua vehicular per a alumnes
amb necessitats educatives especials, amb problemes
d’aprenentatge i/o de recent incorporació, DS núm. 123, pàg.
6972.

RGE núm. 13835/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pacte de salaris i rendes, DS núm. 117, pàg. 6644.

RGE núm. 793/18, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a
defensa del sistema públic de pensions.
DS núm. 112, pàg. 6337.

RGE núm. 1094/18, dels grups parlamentaris Socialista i
Podem Illes Balears, relativa a superació de les diferències
salarials per raons de sexe. DS núm. 110, pàg. 6235.

RGE núm. 2351/18, dels grups parlamentaris Socialista,
MÉS per Mallorca i Popdem Illes Balears, relativa a escacs
com a eina pedagògica, DS núm. 141, pàg. 7913. 

RGE núm. 3102/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a regulació, reconeixement i difusió de la musicoteràpia, DS
núm. 121, pàg. 6862.

RGE núm. 13553/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al tancament de la central tèrmica d’Es Murterar, DS
núm. 147, pàg. 8332.

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

Projectes de llei
RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies, DS núm. 133,

pàg. 7332.
RGE núm. 4434/18, de promoció de la seguretat i la salut

en el treball a les Illes Balears, 
DS núm. 133, pàg. 7312.

RGE núm. 9933/18, de serveis a les persones en l’àmbit
social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm.
142, pàg. 7987.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 14160/17,  del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de modificació de
l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del
comerç minorista, Presa en consideració, DS núm. 139, pàg.
7801.

RGE núm. 16726/17, del Consell Insular de Mallorca, de
camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca,
Presa en consideració, DS núm. 126, pàg. 7171. Debat i
votació, DS núm. 148, pàg. 8401.

RGE núm. 2149/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
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Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, del tercer
sector d’acció social. DS núm. 122, pàg. 6914.

RGE núm. 6802/18, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Mixt, Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, de
modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis
professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi
professional de docents de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 141, pàg. 7919.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 7767/18, del Grup Parlamentari Mixt; RGE núm.

7768/18, del Grup Parlamentari Popular, i RGE núm. 7875/18,
d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de
devolució, al Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les
Illes Balears, DS núm. 134, pàg. 7441.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, propostes de resolució, DS núm. 137, pàg. 7606.

Interpel·lacions
RGE núm. 4379/18, relativa a política general del Govern

envers el Pacte Educatiu, DS núm. 124, pàg. 7019.

Mocions
RGE núm. 17139/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb el model
turístic. DS núm. 109, pàg. 6183. DS núm. 110, pàg. 6212.

RGE núm. 1723/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política cultural del Govern, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 199/18, DS núm. 112, pàg. 6326.

RGE núm. 2177/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d’igualtat entre homes i dones corresponent al personal
educatiu, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 14131/17, DS
núm. 113, pàg. 6390.

RGE núm. 2467/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del govern en relació amb la sinistralitat
laboral a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 301/18, DS núm. 115, pàg. 6503.

RGE núm. 3085/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern pel que fa a la Fundació Institut
Socioeducatiu S’Estel, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 2320/18, DS núm. 117, pàg. 6619.

RGE núm. 5366/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general de la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme pel que fa a l’Agència de Turisme de les
Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4320/18, DS núm. 125, pàg. 7093.

RGE núm. 5799/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a política general del Govern envers el Pacte
Educatiu, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4379/18, DS núm. 126, pàg. 7160.

RGE núm. 6666/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general d’inversions dutes a terme per la Conselleria
d’Educació i Universitat, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 4318/18, DS núm. 134, pàg. 7392.

RGE núm. 10926/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb el sector del
comerç, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 9966/18, DS
núm. 140, pàg. 7836.

RGE núm. 11271/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en els centres educatius de les Illes

Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
1921/18, DS núm. 142, pàg. 7955.

RGE núm. 13496/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a política general de turisme, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11300/18, DS núm. 146,
pàg. 8245.

Preguntes
RGE núm. 1047/18, relativa a gestió de la convocatòria

d’ajuts a les associacions i federacions de pares i mares. DS
núm. 109, pàg. 6133.

RGE núm. 1618/18, relativa a canvis en la política
d’estabilitat de personal docent interí. DS núm. 111, pàg. 6267.

RGE núm. 2227/18, relativa a al·legacions a la modificació
del Reial Decret sobre compensació al transport de
mercaderies, DS núm. 113, pàg. 6370.

RGE núm. 2719/18, relativa a avançament de les
recuperacions extraordinàries de segon de batxillerat, DS núm.
115, pàg. 6487.

RGE núm. 3700/18, relativa a possibilitat de les persones
que obtenguin el grau d’Infermeria el proper juny de
presentar-se al concurs oposició per a personal d’infermeria,
DS núm. 118, pàg. 6666.

RGE núm. 3837/18, relativa a valoració de la reunió amb
les APIMA de Menorca, DS núm. 119, pàg. 6716.

RGE núm. 4530/18, relativa a col·laboració amb
l’urbanisme a la carta. DS núm. 122, pàg. 6888.

RGE núm. 5253/18, relativa a accions per potenciar i
promoure el producte autòcton i emblemàtic de les Illes
Balears, DS núm. 124, pàg. 7005.

RGE núm. 7522/18, relativa a la proposta del model
lingüístic, DS núm. 132, pàg. 7304.

RGE núm. 10271/18, relativa a la publicació de la
convocatòria del 2018 d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges,
DS núm. 136, pàg. 7586.

RGE núm. 10380/18, relativa a la reunió amb Illes per un
Pacte, DS núm. 138, pàg. 7685.

RGE núm. 11196/18, relativa a la implicació en la
reclamació del corredor mediterrani, DS núm. 141, pàg. 7872.

RGE núm. 12998/18, relativa a valoració del criteri
expressat per la Comissió Europea sobre la viabilitat d’establir
una tarifa màxima en els vols, DS núm. 145, pàg. 8120.

RGE núm. 14586/18, relativa a les mesures per resoldre
l’endarreriment de les valoracions de discapacitat al centre base
de Menorca, DS núm. 147, pàg. 8287.

Proposicions no de llei

RGE núm. 8405/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
ús de la llengua materna com a llengua vehicular per a alumnes
amb necessitats educatives especials, amb problemes
d’aprenentatge i/o de recent incorporació, DS núm. 123, pàg.
6972.

RGE núm. 4319/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
estudi i propostes de millora dels Serveis de Menors i Família
de les Illes Balears, DS núm. 114, pàg. 6456.

RGE núm. 318/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport i defensa de la presó permanent revisable. DS núm.
110, pàg. 6225.

RGE núm. 2154/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a bonificació del transport interinsular de
mercaderies, DS núm. 114, pàg. 6466.
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RGE núm. 3102/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a regulació, reconeixement i difusió de la musicoteràpia, DS
núm. 121, pàg. 6862.

RGE núm. 11723/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa al Museu de Mallorca, DS núm. 143, pàg.
8051.

RGE núm. 14575/18, de tots els grups parlamentaris,
relativa al suport a les famílies de les persones desaparegudes,
DS núm. 147, pàg. 8325.

Compareixences
RGE núm. 9934/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal d’exposar el contingut del
Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears
de l’any 2017, DS núm. 138, pàg. 7729.

RGE núm. 13643/18, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal de donar compliment a la Proposició no de
llei RGE núm.2154/18, relativa a la bonificació del transport
interinsular de mercaderies, DS núm. 148, pàg. 8425.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 13187/18, presentat per la Comissió Tècnica

Interinsular, com a proposta de delegació de competències al
Consell de Mallorca de les facultats que, com a administració
gestora, exerceix ara l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca, DS
núm. 149, pàg. 8432.

COMPANY I BAUZÁ, GABRIEL (Grup Parlamentari
Popular)

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 135, pàg. 7472.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 13164/18, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS; 13165/18, del Grup
Parlamentari Mixt, i 13166/18, del Grup Parlamentari Popular,
al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019,
DS núm. 145, pàg. 8153.

Preguntes
RGE núm. 2744/18, relativa a negociacions amb el Govern

de l’Estat sobre el REB, DS núm. 115, pàg. 6494.
RGE núm. 3894/18, relativa a política d’infraestructures del

Govern, DS núm. 120, pàg. 6779.
RGE núm. 4601/18, relativa a descompte de resident fins al

75% entre les Illes Balears i la península, DS núm. 123, pàg.
6946.

RGE núm. 10294/18, relativa a la rebaixa de l’impost de
successions, DS núm. 136, pàg. 7600.

RGE núm. 10391/18, relativa a la negociació del REB amb
el Govern central, DS núm. 138, pàg. 7686.

RGE núm. 10553/18, relativa a les mesures fiscals per
afavorir l’accés a l’habitatge, DS núm. 139, pàg. 7773.

RGE núm. 11076/18, relativa a les previsions com a forma
per assolir els objectius mediambientals. (Retirada), DS núm.
140, pàg. 7830.

RGE núm. 11207/18, relativa a les prohibicions com a
forma d’assolir els objectius mediambientals, DS núm. 141,
pàg. 7890.

RGE núm. 11392/18, relativa a la política en matèria
d’agricultura i ramaderia, DS núm. 142, pàg. 7948.

RGE núm. 12633/18, relativa a l’estat de les negociacions
amb el REIB, DS núm. 143, pàg. 8036.

RGE núm. 13162/18, relativa a les decisions que s’han pres
en relació amb l’impost d’actes jurídics documentats sobre les
hipoteques, DS núm. 144, pàg. 8082.

RGE núm. 13342/18, relativa a la garantia del
subministrament energètic a l’illa de Mallorca, DS núm. 145,
pàg. 8145.

RGE núm. 13662/18, relativa al control de la correcta
aplicació del descompte del 75%, DS núm. 146, pàg. 8212.

RGE núm. 14600/18, relativa a la defensa dels interessos
dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears davant el Govern
central, DS núm. 147, pàg. 8301.

RGE núm. 14950/18, relativa a la reforma de la Constitució,
DS núm. 148, pàg. 8371.

DALMAU I DE MATA, JULI

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Mocions
RGE núm. 10926/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política del Govern en relació amb el sector del
comerç, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 9966/18, DS
núm. 140, pàg. 7836.

RGE núm. 13620/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a cos
integral d’actuació en situació de risc, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 11713/18, DS núm. 147, pàg. 8314.

Promesa del càrrec, DS núm. 127, pàg. 7213.

FERNÁNDEZ I HERRANZ, SANDRA (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 10218/17, de l’habitatge de les Illes Balears, DS

núm. 124, pàg. 7025.
RGE núm. 9933/18, de serveis a les persones en l’àmbit

social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm.
142, pàg. 7987.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 2149/18, dels grups parlamentaris Socialista,

Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, del tercer
sector d’acció social. Presa en consideració, DS núm. 120, pàg.
6799. DS núm. 122, pàg. 6914.

Esmenes a la totalitat
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RGE núm. 15620/17, de devolució, del Grup Parlamentari
Popular, al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l’habitatge
de les Illes Balears. DS núm. 109, pàg. 6148.

Interpel·lacions
RGE núm. 1662/18, relativa a política del Govern en relació

amb les mesures pel que fa a l’aplicació dels objectius de
desenvolupament sostenible a les Illes Balears, DS núm. 142,
pàg. 7950.

RGE núm. 2320/18, relativa a política del Govern pel que
fa a la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, DS núm. 115,
pàg. 6498.

RGE núm. 4319/18, relativa a política general d’inversions
dutes a terme per la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat, DS núm. 125, pàg. 7088.

Mocions
RGE núm. 3085/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern pel que fa a la Fundació Institut
Socioeducatiu S’Estel, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 2320/18, DS núm. 117, pàg. 6619.

RGE núm. 12470/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb les mesures pel
que fa a l'aplicació dels objectius de desenvolupament
sostenible a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 1662/18, DS núm. 145, pàg. 8186.

Preguntes
RGE núm. 3437/18, relativa a solucions als problemes

d’habitatge en aquesta legislatura, DS núm. 117, pàg. 6594.
RGE núm. 4088/18, relativa a mesures per evitar la fugida

i el no retorn dels menors internats en els centres de la
Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, DS núm. 121, pàg.
6809.

RGE núm. 5451/18, relativa a aprovació dels reglaments
que preveu la Llei d’habitatge., DS núm. 125, pàg. 7069.

RGE núm. 6769/18, relativa a les actuacions per fer front a
l’ocupació il·legal d’habitatges, DS núm. 127, pàg. 7222.

RGE núm. 11072/18, relativa a la situació dels usuaris i
treballadors del servei d'atenció primerenca a l'entitat Gaspar
Hauser, DS núm. 140, pàg. 7822.

RGE núm. 11791/18, relativa a la cessió de 859 habitatges
per part dels grans tenidors.
DS núm. 143, pàg. 8013.

RGE núm. 14944/18, relativa a la solució per a la
problemàtica sorgida entorn de la situació de l’entitat Gaspar
Hauser, DS núm. 148, pàg. 8353.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4319/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

estudi i propostes de millora dels Serveis de Menors i Família
de les Illes Balears, DS núm. 114, pàg. 6456.

RGE núm. 1094/18, dels grups parlamentaris Socialista i
Podem Illes Balears, relativa a superació de les diferències
salarials per raons de sexe. DS núm. 110, pàg. 6235.

RGE núm. 2353/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a compliment d’Espanya al dictamen del
Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 20 de juny
del 2017 sobre el dret a l’habitatge, DS núm. 119, pàg. 6745.

RGE núm. 2952/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a impuls de l’agenda feminista, DS núm. 117, pàg.
6632.

RGE núm. 8425/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a millora de les garanties d’accés a
l’habitatge, DS núm. 141, pàg. 7898.

RGE núm. 14575/18, de tots els grups parlamentaris,
relativa al suport a les famílies de les persones desaparegudes,
DS núm. 147, pàg. 8325.

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

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 16726/17, del Consell Insular de Mallorca, de

camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca,
Presa en consideració, DS núm. 126, pàg. 7171.

RGE núm. 4406/18, de tots els grups parlamentaris, de
protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola
dels danys que puguin produir l’exploració, recerca i explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals. Presa en
consideració, DS núm. 129, pàg. 7260.

Decrets llei
2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i

altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys
produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9
d’octubre del 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca, DS
núm. 142, pàg. 7966.

3/2018, de 29 d’octubre, de concessió d’un crèdit
extraordinari per atendre despeses inajornables derivades de les
inundacions provocades per les fortes pluges del dia 9
d’octubre de 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 144, pàg. 8098.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 135, pàg. 7472. Propostes de resolució,
DS núm. 137, pàg. 7606.

Mocions
RGE núm. 2284/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de salut, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 245/18, DS núm. 114, pàg.
6445.

RGE núm. 2897/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a interconnexions del Pla Hidrològic, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 541/18, DS núm. 116, pàg. 6557.

RGE núm. 3832/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la problemàtica de l’Hospital residència Cas Serres a Eivissa,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3555/18, DS
núm. 120, pàg. 6788.

RGE núm. 4013/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la protecció de la
posidònia, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
770/18, DS núm. 121, pàg. 6836.

Proposicions no de llei
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RGE núm. 14858/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a celebració del quarantè aniversari de la Constitució
Espanyola, DS núm. 125, pàg. 7117.

RGE núm. 2898/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Unitat Militar d’Emergències (UME) a les Illes Balears, DS
núm. 119, pàg. 6734.

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears)

Projectes de llei
RGE núm. 4434/18, de promoció de la seguretat i la salut

en el treball a les Illes Balears, 
DS núm. 133, pàg. 7312.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 8423/17, del Grup Parlamentari Mixt, de

modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per a l’establiment
de la incompatibilitat de la condició de diputat del Parlament de
les Illes Balears amb la de batle, regidor o conseller insular, DS
núm. 113, pàg. 6400.

RGE núm. 16726/17, del Consell Insular de Mallorca, de
camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca,
Presa en consideració, DS núm. 126, pàg. 7171.

RGE núm. 4406/18, de tots els grups parlamentaris, de
protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola
dels danys que puguin produir l’exploració, recerca i explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals. Presa en
consideració, DS núm. 129, pàg. 7260. Debat i votació, DS
núm. 139, pàg. 7791.

RGE núm. 9943/18, del Grup Parlamentari Popular, de
reforma fiscal, Presa en consideració, DS núm. 146, pàg. 8258.

RGE núm. 10528/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i Mixt, de mesures de protecció de la badia
de Sant Antoni de Portmany, Presa en consideració, DS núm.
144, pàg. 8089.

Decrets llei
2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i

altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys
produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9
d’octubre del 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca, DS
núm. 142, pàg. 7966.

3/2018, de 29 d’octubre, de concessió d’un crèdit
extraordinari per atendre despeses inajornables derivades de les
inundacions provocades per les fortes pluges del dia 9
d’octubre de 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 144, pàg. 8098.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 7767/18, del Grup Parlamentari Mixt; RGE núm.

7768/18, del Grup Parlamentari Popular, i RGE núm. 7875/18,
d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de
devolució, al Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les
Illes Balears, DS núm. 134, pàg. 7441.

RGE núm. 13164/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS; 13165/18, del Grup
Parlamentari Mixt, i 13166/18, del Grup Parlamentari Popular,
al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019,
DS núm. 145, pàg. 8153.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 135, pàg. 7472. Propostes de resolució,
DS núm. 137, pàg. 7606.

Interpel·lacions
RGE núm. 9966/18, relativa a política del Govern en relació

amb el sector del comerç, DS núm. 138, pàg. 7691.
RGE núm. 11713/18, relativa a actuacions en situació de

risc, DS núm. 145, pàg. 8147.  

Mocions
RGE núm. 17000/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb els
ingressos tributaris i l’endeutament. DS núm. 109, pàg. 6171.

RGE núm. 2897/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a interconnexions del Pla Hidrològic, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 541/18, DS núm. 116, pàg. 6557.

RGE núm. 3209/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a lluita contra la processionària del pi, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 2399/18, DS núm. 118, pàg. 6687.

RGE núm. 4013/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la protecció de la
posidònia, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
770/18, DS núm. 121, pàg. 6836.

RGE núm. 4328/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de transport públic,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1413/18. DS
núm. 122, pàg. 6902.

RGE núm. 13620/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a cos
integral d’actuació en situació de risc, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 11713/18, DS núm. 147, pàg. 8314.

RGE núm. 14768/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria energètica a
l'illa de Menorca, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 13080/18, DS núm. 148, pàg. 8378.

Preguntes
RGE núm. 1024/18, relativa a accions contra l’ocupació

d’habitatges. DS núm. 109, pàg. 6138.
RGE núm. 1313/18, relativa a lloguer turístic. DS núm. 110,

pàg. 6204.
RGE núm. 1650/18, relativa a restricció de l’entrada de

vehicles. DS núm. 111, pàg. 6277.
RGE núm. 1918/18, relativa a ajudes ERASMUS, DS núm.

112, pàg. 6315.
RGE núm. 2263/18, relativa a IRPF de les rendes mitjanes

i baixes, DS núm. 113, pàg. 6380.
RGE núm. 2367/18, relativa a pla de reconversió amb motiu

de la llei de canvi climàtic, 
DS núm. 114, pàg. 6436.

RGE núm. 2718/18, relativa a control del transport pirata,
DS núm. 115, pàg. 6495.
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RGE núm. 2973/18, relativa a problemàtiques dels
ciutadans de les Illes, DS núm. 116, pàg. 6549.

RGE núm. 3267/18, relativa a pressuposts de l’Estat a les
Illes, DS núm. 117, pàg. 6609.

RGE núm. 3614/18, relativa a venda ambulant, DS núm.
118, pàg. 6679.

RGE núm. 3738/18, relativa a capacitat de càrrega de les
carreteres, DS núm. 119, pàg. 6723.

RGE núm. 3876/18, relativa a regulació del tot inclòs, DS
núm. 120, pàg. 6781.

RGE núm. 4074/18, relativa a central de Maó, DS núm.
121, pàg. 6825.

RGE núm. 4389/18, relativa a Serra de Tramuntana. DS
núm. 122, pàg. 6891.

RGE núm. 4580/18, relativa a avaries dels serveis
ferroviaris, DS núm. 123, pàg. 6950.

RGE núm. 5248/18, relativa al Pla director sectorial de
mobilitat, DS núm. 124, pàg. 7016.

RGE núm. 5438/18, relativa a un nou REB, DS núm. 125,
pàg. 7082.

RGE núm. 6012/18, relativa a les reivindicacions al nou
president del Govern central, DS núm. 126, pàg. 7151.

RGE núm. 6746/18, relativa a saturació a les Illes Balears,
DS núm. 127, pàg. 7225.

RGE núm. 7478/18, relativa a la venda ambulant il·legal,
DS núm. 131, pàg. 7298.

RGE núm. 8809/18, relativa a infants a barracons durant el
present curs escolar, DS núm. 134, pàg. 7382.

RGE núm. 10243/18, relativa al Decret de demora, DS
núm. 136, pàg. 7602.

RGE núm. 10374/18, relativa al transport ferroviari, DS
núm. 138, pàg. 7688.

RGE núm. 10530/18, relativa a les inversions de l’Estat a
les Illes Balears, DS núm. 139, pàg. 7771.

RGE núm. 11065/18, relativa l'aposta hípica, DS núm. 140,
pàg. 7827.

RGE núm. 11195/18, relativa al Museu de Mallorca, DS
núm. 141, pàg. 7888.

RGE núm. 11356/18, relativa a les pluges del 12 d’octubre,
DS núm. 142, pàg. 7945.

RGE núm. 11786/18, relativa a negociacions del REIB, DS
núm. 143, pàg. 8033.

RGE núm. 13004/18, relativa a la regulació del tot inclòs,
DS núm. 144, pàg. 8079.

RGE núm. 13332/18, relativa a les incidències al tren, DS
núm. 145, pàg. 8142.

RGE núm. 13579/18, relativa als ajuts subjectes a minimis
del REIB, DS núm. 146, pàg. 8209.

RGE núm. 14591/18, relativa als Serveis Informatius d’IB3,
DS núm. 147, pàg. 8299.

RGE núm. 14939/18, relativa a les negociacions del REIB,
DS núm. 148, pàg. 8368.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14858/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a celebració del quarantè aniversari de la Constitució
Espanyola, DS núm. 125, pàg. 7117.

RGE núm. 668/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a assistència sanitària les 24 hores a Cala d’Or, atès l’empat
produït en comissió, DS núm. 116, pàg. 6584.

RGE núm. 793/18, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a

defensa del sistema públic de pensions, DS núm. 112, pàg.
6337.

RGE núm. 1094/18, dels grups parlamentaris Socialista i
Podem Illes Balears, relativa a superació de les diferències
salarials per raons de sexe. DS núm. 110, pàg. 6235.

RGE núm. 1350/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
equiparació salarial dels cossos de l’Estat, DS núm. 140, pàg.
7856.

RGE núm. 1807/18, del Grup Parlamentari Més per
Mallorca, complementada amb l’escrit RGE núm. 1890/18,
relativa a ciència al Parlament, DS núm. 112, pàg. 6349.

RGE núm. 2154/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a bonificació del transport interinsular de
mercaderies, DS núm. 114, pàg. 6466.

RGE núm. 2898/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Unitat Militar d’Emergències (UME) a les Illes Balears, DS
núm. 119, pàg. 6734.

RGE núm. 2952/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a impuls de l’agenda feminista, DS núm. 117, pàg.
6632.

RGE núm. 4407/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regulació de l’eutanàsia, DS núm. 123, pàg. 6983.

Compareixences
RGE núm. 8779/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presència del
límit màxim de despesa no financera per al’exercici del 2019,
DS núm. 134, pàg. 7403.

RGE núm. 9934/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’exposar el contingut del
Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears
de l’any 2017, DS núm. 138, pàg. 7729.

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

Projectes de llei
RGE núm. 10218/17, de l’habitatge de les Illes Balears, DS

núm. 124, pàg. 7025.
RGE núm. 4014/18, pel qual es modifica la Llei 12/2016,

de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, DS
núm. 133, pàg. 7352.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 4582/17, dels grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, de memòria democràtica de les Illes Balears, DS núm.
116, pàg. 6566.

RGE núm. 3676/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel
qual es regula el procediment d’autorització sanitària dels
centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del
Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 129, pàg. 7249. Debat
i votació, DS núm. 142, pàg. 7982.

RGE núm. 4406/18, de tots els grups parlamentaris, de
protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola
dels danys que puguin produir l’exploració, recerca i explotació
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d’hidrocarburs i altres substàncies minerals. Presa en
consideració, DS núm. 129, pàg. 7260. Debat i votació, DS
núm. 139, pàg. 7791.

RGE núm. 7566/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i una diputada del
Grup Parlamentari Mixt, per la qual s’estableix la gratuïtat de
les places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes
Balears, Presa en consideració, DS núm. 134, pàg. 7430. Debat
i votació, DS núm. 142, pàg. 7994.

RGE núm. 14160/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de modificació de
l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del
comerç minorista. Debat i votació, DS núm. 146, pàg. 8220.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 15620/17, de devolució, del Grup Parlamentari

Popular, al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l’habitatge
de les Illes Balears. DS núm. 109, pàg. 6148.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, propostes de resolució, DS núm. 137, pàg. 7606.

Interpel·lacions
RGE núm. 9966/18, relativa a política del Govern en relació

amb el sector del comerç, DS núm. 138, pàg. 7691.

Mocions
RGE núm. 2284/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de salut, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 245/18, DS núm. 114, pàg.
6445.

RGE núm. 2897/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a interconnexions del Pla Hidrològic, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 541/18, DS núm. 116, pàg. 6557.

RGE núm. 3209/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a lluita contra la processionària del pi, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 2399/18, DS núm. 118, pàg. 6687.

RGE núm. 3832/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la problemàtica de l’Hospital residència Cas Serres a Eivissa,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3555/18, DS
núm. 120, pàg. 6788.

RGE núm. 4013/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la protecció de la
posidònia, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
770/18, DS núm. 121, pàg. 6836.

RGE núm. 4328/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de transport públic,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1413/18. DS
núm. 122, pàg. 6902.

RGE núm. 13620/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a cos
integral d’actuació en situació de risc, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 11713/18, DS núm. 147, pàg. 8314.

RGE núm. 14768/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria energètica a
l'illa de Menorca, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 13080/18, DS núm. 148, pàg. 8378.

Preguntes

RGE núm. 2356/18, relativa a estat del Decret de sanitat
mortuòria, DS núm. 114, pàg. 6421.

RGE núm. 3431/18, relativa a compliment de la iniciativa
per dotar Ciutadella amb un o una pediatre, DS núm. 117, pàg.
6596.

RGE núm. 6032/18, relativa a compliment de l’article 88
bis de la Llei de capitalitat, DS núm. 126, pàg. 7135.

RGE núm. 9125/18, relativa a l'actuació de la conselleria en
el cas del metge que ha espiat les seves companyes, DS núm.
134, pàg. 7370.

RGE núm. 11152/18, rectificada amb els escrits RGE núm.
11164/18 i 11182/18, que substitueix la RGE núm. 11059/18,
relativa valoracions de les actuacions arran de la catàstrofe a la
zona de Llevant de Mallorca, DS núm. 140, pàg. 7826.

RGE núm. 11670/18, relativa a les mesures per evitar que
els ciutadans de Menorca tornin quedar sense electricitat, DS
núm. 142, pàg. 7942.

RGE núm. 13627/18, relativa a la situació del servei de
transport aeri sanitari a partir del dia 1 de desembre, DS núm.
146, pàg. 8196.

Proposicions no de llei
RGE núm. 247/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a traspàs dels recursos humans de les Unitats de Conductes
Addictives per tal d’integrar-los en el Servei de Salut de les
Illes Balears, DS núm. 138, pàg. 7709.

RGE núm. 1094/18, dels grups parlamentaris Socialista i
Podem Illes Balears, relativa a superació de les diferències
salarials per raons de sexe. DS núm. 110, pàg. 6235.

RGE núm. 1721/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a creació d’un observatori de desigualtats en
salut per a les Illes Balears, DS núm. 140, pàg. 7848.

RGE núm. 2353/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a compliment d’Espanya al dictamen del
Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 20 de juny
del 2017 sobre el dret a l’habitatge, DS núm. 119, pàg. 6745.

RGE núm. 2756/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la normativa reguladora de l’impost
municipal sobre vehicles de tracció mecànica, DS núm. 143,
pàg. 8042.

RGE núm. 2952/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a impuls de l’agenda feminista, DS núm. 117, pàg.
6632.

RGE núm. 3497/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Dia Mundial de la Salut, DS núm. 121, pàg. 6851.

RGE núm. 4407/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regulació de l’eutanàsia, DS núm. 123, pàg. 6983.

RGE núm. 4511/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a anunci del final de la banda terrorista ETA, DS núm. 125,
pàg. 7105.

RGE núm. 8425/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a millora de les garanties d’accés a
l’habitatge, DS núm. 141, pàg. 7898.

RGE núm. 13553/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al tancament de la central tèrmica d’Es Murterar, DS
núm. 147, pàg. 8332.

Compareixences
RGE núm. 8779/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presència del
límit màxim de despesa no financera per al’exercici del 2019,
DS núm. 134, pàg. 7403.
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GALLARDO I ESGLEAS, MIQUEL (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca) 

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 3676/18, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel
qual es regula el procediment d’autorització sanitària dels
centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del
Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes
Balears. Debat i votació, DS núm. 142, pàg. 7982.

RGE núm. 4406/18, de tots els grups parlamentaris, de
protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola
dels danys que puguin produir l’exploració, recerca i explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals. Debat i votació,
DS núm. 139, pàg. 7791.

RGE núm. 7566/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i una diputada del
Grup Parlamentari Mixt, per la qual s’estableix la gratuïtat de
les places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes
Balears, Presa en consideració, DS núm. 134, pàg. 7430. Debat
i votació, DS núm. 142, pàg. 7994.

RGE núm. 16726/17, del Consell Insular de Mallorca, de
camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca.
Debat i votació, DS núm. 148, pàg. 8401.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, propostes de resolució, DS núm. 137, pàg. 7606.

Mocions 
RGE núm. 13620/18, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a cos
integral d’actuació en situació de risc, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 11713/18, DS núm. 147, pàg. 8314.

Proposicions no de llei
RGE núm. 247/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a traspàs dels recursos humans de les Unitats de Conductes
Addictives per tal d’integrar-los en el Servei de Salut de les
Illes Balears, DS núm. 138, pàg. 7709.

RGE núm. 1721/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a creació d’un observatori de desigualtats en
salut per a les Illes Balears, DS núm. 140, pàg. 7848.

RGE núm. 2351/18, dels grups parlamentaris Socialista,
MÉS per Mallorca i Popdem Illes Balears, relativa a escacs
com a eina pedagògica, DS núm. 141, pàg. 7913.

RGE núm. 13553/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al tancament de la central tèrmica d’Es Murterar, DS
núm. 147, pàg. 8332.

Promesa del càrrec, DS núm. 131, pàg. 7284.

GARAU I SALAS, JAUME JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 9933/18, de serveis a les persones en l’àmbit

social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm.
142, pàg. 7987.

Proposicions de llei
RGE núm. 2149/18, dels grups parlamentaris Socialista,

Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, del tercer
sector d’acció social. Presa en consideració, DS núm. 120, pàg.
6799. DS núm. 122, pàg. 6914.

Mocions
RGE núm. 3085/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern pel que fa a la Fundació Institut
Socioeducatiu S’Estel, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 2320/18, DS núm. 117, pàg. 6619.

GÓMEZ I PÉREZ, ANTONIO (Grup Parlamentari
Popular)

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 de les Illes
Balears, DS núm. 124, pàg. 7057.

RGE núm. 6612/18, de tots els diputats i diputades de la
Cambra, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats i les
diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del
Govern de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm.
130, pàg. 7272.

Preguntes
RGE núm. 1040/18, relativa a utilització de recursos públics

per premiar els que actuen contra l’Estat de dret. DS núm. 109,
pàg. 6127.

RGE núm. 2261/18, relativa a proposta de suprimir el
delicte d’enaltiment del terrorisme del Codi Penal, DS núm.
113, pàg. 6367.

RGE núm. 2374/18, relativa a suport de l’avantprojecte de
llei de canvi climàtic, DS núm. 114, pàg. 6429.

RGE núm. 4095/18, relativa a sondejos a la Mediterrània,
DS núm. 121, pàg. 6811.

RGE núm. 4391/18, relativa a polítiques en matèria
d’habitatge. DS núm. 122, pàg. 6875.

RGE núm. 5446/18, relativa a suport del Govern a un
pròfug de la justícia, DS núm. 125, pàg. 7070.

HUERTAS I CALATAYUD, MARÍA CONSUELO  (Grup
Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 10218/17, de l’habitatge de les Illes Balears, DS

núm. 124, pàg. 7025.
RGE núm. 4014/18, pel qual es modifica la Llei 12/2016,

de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, DS
núm. 133, pàg. 7352.

RGE núm. 4434/18, de promoció de la seguretat i la salut
en el treball a les Illes Balears, 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-149-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-149-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-142.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-139.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-134.pdf#page=66
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-142.pdf#page=62
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-148.pdf#page=53
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-137.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-147.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-138.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-140.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-141.pdf#page=45
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-147.pdf#page=52
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-147.pdf#page=52
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-131.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-142.pdf#page=55
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-142.pdf#page=55
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-120.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-122.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-117.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-124.pdf#page=63
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-130.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-130.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-109.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-113.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-113.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-114.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-121.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-122.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-125.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-124.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-124.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-133.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-133.pdf#page=42


40 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2018

DS núm. 133, pàg. 7312.
RGE núm. 9933/18, de serveis a les persones en l’àmbit

social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm.
142, pàg. 7987.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 4582/17, dels grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, de memòria democràtica de les Illes Balears, DS núm.
116, pàg. 6566.

RGE núm. 2149/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, del tercer
sector d’acció social. Presa en consideració, DS núm. 120, pàg.
6799. DS núm. 122, pàg. 6914.

RGE núm. 7566/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i una diputada del
Grup Parlamentari Mixt, per la qual s’estableix la gratuïtat de
les places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes
Balears, Presa en consideració, DS núm. 134, pàg. 7430.

RGE núm. 10528/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i Mixt, de mesures de protecció de la badia
de Sant Antoni de Portmany, Presa en consideració, DS núm.
144, pàg. 8089.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 135, pàg. 7472. Propostes de resolució,
DS núm. 137, pàg. 7606.

Mocions
RGE núm. 3832/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la problemàtica de l’Hospital residència Cas Serres a Eivissa,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3555/18, DS
núm. 120, pàg. 6788.

RGE núm. 4328/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de transport públic,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1413/18. DS
núm. 122, pàg. 6902.

Preguntes
RGE núm. 1038/18, relativa a transport públic de les Illes

Balears. DS núm. 109, pàg. 6124.
RGE núm. 1619/18, relativa a oposició de la Conselleria

d’Educació a traslladar estudis universitaris. DS núm. 111, pàg.
6268.

RGE núm. 2269/18, relativa a la situació de la intermodal,
DS núm. 113, pàg. 6376. RGE núm. 3455/18, relativa a
mesures respecte del cap del Servei Assistencial de la Gerència
del Servei d’Urgències 061, DS núm. 117, pàg. 6608.

RGE núm. 3745/18, relativa a declaracions del president de
l’Autoritat Portuària, DS núm. 119, pàg. 6717.

RGE núm. 4388/18, relativa a estratègia de gestió a IB3. DS
núm. 122, pàg. 6880.

RGE núm. 5265/18, relativa a explicacions sobre Son
Bordoy, DS núm. 124, pàg. 7012.

RGE núm. 6771/18, relativa a l’IES i al CEIP de Son
Ferriol, DS núm. 127, pàg. 7224.

RGE núm. 10529/18, relativa a transparència, DS núm. 139,
pàg. 7753.

RGE núm. 11384/18, relativa a les incidències en el
transport, DS núm. 142, pàg. 7944.

RGE núm. 13012/18, rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm. 13063/18, relativa al personal hospitalari, DS núm. 144,
pàg. 8071.

RGE núm. 14601/18, relativa a l’absència de control a la
inscripció d’habitatges, DS núm. 147, pàg. 8298.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4319/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

estudi i propostes de millora dels Serveis de Menors i Família
de les Illes Balears, DS núm. 114, pàg. 6456.

RGE núm. 793/18, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a
defensa del sistema públic de pensions.
DS núm. 112, pàg. 6337.

RGE núm. 8425/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a millora de les garanties d’accés a
l’habitatge, DS núm. 141, pàg. 7898.

RGE núm. 1094/18, dels grups parlamentaris Socialista i
Podem Illes Balears, relativa a superació de les diferències
salarials per raons de sexe. DS núm. 110, pàg. 6235.

RGE núm. 14575/18, de tots els grups parlamentaris,
relativa al suport a les famílies de les persones desaparegudes,
DS núm. 147, pàg. 8325.

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

Projectes de llei
RGE núm. 4434/18, de promoció de la seguretat i la salut

en el treball a les Illes Balears, 
DS núm. 133, pàg. 7312.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 10061/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de
racionalització i simplificació de l’ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 126, pàg. 7192.

RGE núm. 14160/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALERS, de modificació de
l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del
comerç minorista, Presa en consideració, DS núm. 139, pàg.
7801. Debat i votació, DS núm. 146, pàg. 8220.

RGE núm. 16726/17, del Consell Insular de Mallorca, de
camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca.
Debat i votació, DS núm. 148, pàg. 8401.

RGE núm. 17254/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regla de despesa d’entitats locals sanejades i
comunitats autònomes, DS núm. 138, pàg. 7716.

RGE núm. 2953/18, dels grups parlamentaris Mixt i
Socialista, de reforma de l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un senador
propi, amb independència del que triï l’illa d’Eivissa. Presa en
consideració, DS núm. 129, pàg. 7240.
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Decrets llei
2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i

altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys
produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9
d’octubre del 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca, DS
núm. 142, pàg. 7966.

3/2018, de 29 d’octubre, de concessió d’un crèdit
extraordinari per atendre despeses inajornables derivades de les
inundacions provocades per les fortes pluges del dia 9
d’octubre de 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 144, pàg. 8098.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 135, pàg. 7472. Propostes de resolució,
DS núm. 137, pàg. 7606.

Mocions
RGE núm. 17139/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb el model
turístic. DS núm. 110, pàg. 6212.

RGE núm. 4328/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de transport públic,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1413/18. DS
núm. 122, pàg. 6902.

RGE núm. 10926/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb el sector del
comerç, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 9966/18, DS
núm. 140, pàg. 7836.

RGE núm. 13620/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a cos
integral d’actuació en situació de risc, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 11713/18, DS núm. 147, pàg. 8314.

Preguntes
RGE núm. 1033/18, relativa a expedient de regulació

d’ocupació. DS núm. 109, pàg. 6141.
RGE núm. 1805/18, relativa a nou règim especial de les

Illes Balears. DS núm. 111, pàg. 6280.
RGE núm. 2231/18, relativa a mesures per al foment del

transport públic, DS núm. 113, pàg. 6381.
RGE núm. 2722/18, relativa a Pla d’habitatge estatal, DS

núm. 115, pàg. 6497.
RGE núm. 3429/18, relativa a pressuposts generals de

l’Estat, DS núm. 117, pàg. 6611.
RGE núm. 3741/18, relativa a tot inclòs, DS núm. 119, pàg.

6726.
RGE núm. 4075/18, relativa a conciliació familiar, DS núm.

121, pàg. 6827.
RGE núm. 4588/18, relativa a campanya contra l’explotació

laboral, DS núm. 123, pàg. 6951.
RGE núm. 5807/18, relativa a defensa dels interessos de

Balears, DS núm. 125, pàg. 7084.
RGE núm. 6761/18, relativa a la Llei d’habitatge, DS núm.

128, pàg. 7234.
RGE núm. 8825/18, relativa al tot inclòs, DS núm. 134,

pàg. 7384.
RGE núm. 10377/18, relativa a l’increment de la plantilla

dels jutjats de violència sobre la dona, DS núm. 138, pàg. 7689.
RGE núm. 11060/18, relativa a les sancions a fondeigs

sobre la posidònia, DS núm. 140, pàg. 7828.

RGE núm. 11377/18, relativa al decret de garantia de
demora, DS núm. 142, pàg. 7947.

RGE núm. 13002/18, relativa a l’estatut de l’artista, DS
núm. 144, pàg. 8081.

RGE núm. 13590/18, relativa a un possible avanç de les
eleccions generals, DS núm. 146, pàg. 8210.

RGE núm. 14937/18, relativa a règim especial agrari, DS
núm. 148, pàg. 8369.

Proposicions no de llei
RGE núm. 13835/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pacte de salaris i rendes, DS núm. 117, pàg. 6644.
RGE núm. 14858/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a celebració del quarantè aniversari de la Constitució
Espanyola, DS núm. 125, pàg. 7117.

RGE núm. 1807/18, del Grup Parlamentari Més per
Mallorca, complementada amb l’escrit RGE núm. 1890/18,
relativa a ciència al Parlament, DS núm. 112, pàg. 6349.

RGE núm. 2154/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a bonificació del transport interinsular de
mercaderies, DS núm. 114, pàg. 6466.

RGE núm. 2351/18, dels grups parlamentaris Socialista,
MÉS per Mallorca i Popdem Illes Balears, relativa a escacs
com a eina pedagògica, DS núm. 141, pàg. 7913. 

RGE núm. 4407/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regulació de l’eutanàsia, DS núm. 123, pàg. 6983.

Compareixences
RGE núm. 8779/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presència del
límit màxim de despesa no financera per al’exercici del 2019,
DS núm. 134, pàg. 7403.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 4406/18, de tots els grups parlamentaris, de

protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola
dels danys que puguin produir l’exploració, recerca i explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals. Presa en
consideració, DS núm. 129, pàg. 7260. Debat i votació, DS
núm. 139, pàg. 7791.

Interpel·lacions
RGE núm. 4320/18, relativa a política general de la

vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme pel
que fa a l’Agència de Turisme de les Illes Balears. DS núm.
123, pàg. 6952.

RGE núm. 9965/18, relativa a política general del Govern
en relació amb el tractament i la depuració d’aigües residuals
a les Illes Balears, DS núm. 141, pàg. 7891.

Mocions
RGE núm. 17139/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb el model
turístic. DS núm. 110, pàg. 6212.
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RGE núm. 5366/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general de la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme pel que fa a l’Agència de Turisme de les
Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4320/18, DS núm. 125, pàg. 7093.

RGE núm. 13496/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a política general de turisme, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11300/18, DS núm. 146,
pàg. 8245.

Preguntes
RGE núm. 1044/18, relativa a zonificació del lloguer

turístic proposada pels consells insulars. DS núm. 109, pàg.
6130.

RGE núm. 2265/18, relativa a aigua dels aqüífers de Santa
Gertrudis a Eivissa, DS núm. 113, pàg. 6369.

RGE núm. 2726/18, relativa a pèrdua de competitivitat a la
nostra destinació turística, DS núm. 115, pàg. 6483.

RGE núm. 3624/18, relativa a diferenciar l’únic riu a les
Illes Balears al Pla hidrològic, DS núm. 118, pàg. 6664.

RGE núm. 4299/18, relativa a expedient tramitat del SOIB
que ha acabat amb la dimissió del tinent de batle de
l’Ajuntament d’Eivissa, DS núm. 121, pàg. 6816.

RGE núm. 5257/18, relativa al pagament de les obres de
l’abocador de Ca Na Putxa, DS núm. 124, pàg. 7003.

RGE núm. 5448/18, relativa a previsió de les companyies
quant a les conseqüències de l’aplicació del descompte del
75%, DS núm. 125, pàg. 7073.

RGE núm. 6764/18, relativa a solucions als problemes que
genera a Santa Eulària del Riu la depuradora, DS núm. 127,
pàg. 7214.

RGE núm. 6765/18, relativa a la Llei reguladora del lloguer
turístic, DS núm. 127, pàg. 7216.

RGE núm. 7528/18, relativa a l’aïllament energètic, DS
núm. 131, pàg. 7295.

RGE núm. 10290/18, relativa a la política d’habitatge a
l’illa d’Eivissa, DS núm. 136, pàg. 7588.

RGE núm. 13010/18, relativa a regulació del tot inclòs, DS
núm. 144, pàg. 8069.

RGE núm. 13586/18, rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm. 13591/18, relativa a pèrdua de la qualitat del servei ofert
per determinades companyies aèries que operen entre illes, DS
núm. 146, pàg. 8195.

RGE núm. 14594/18, relativa a l’exclusió d’un mitjà de
comunicació local a Eivissa de les subvencions per al foment
de la llengua catalana, DS núm. 147, pàg. 8285.

RGE núm. 14949/18, relativa a les mesures per fer front als
efectes del Brexit, DS núm. 148, pàg. 8356.

Compareixences

RGE núm. 1922/18, d’un membre del Govern, per tal de
retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE
núm. 4502/17, relativa a desenvolupament de l’article 88 bis de
la Llei de capitalitat de Palma, DS núm. 115, pàg. 6523.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 4582/17, dels grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, de memòria democràtica de les Illes Balears, DS núm.
116, pàg. 6566.

RGE núm. 8423/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per a l’establiment
de la incompatibilitat de la condició de diputat del Parlament de
les Illes Balears amb la de batle, regidor o conseller insular, DS
núm. 113, pàg. 6400.

RGE núm. 10061/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de
racionalització i simplificació de l’ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS
núm. 111, pàg. 6291. Debat i votació, DS núm. 126, pàg. 7192.

RGE núm. 6612/18, de tots els diputats de la Cambra, de
modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de les
Illes Balears. Debat i votació, DS núm. 144, pàg. 8106.

RGE núm. 6802/18, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Mixt, Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, de
modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis
professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi
professional de docents de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 141, pàg. 7919.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, propostes de resolució, DS núm. 137, pàg. 7606.

Mocions
RGE núm. 6666/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general d’inversions dutes a terme per la Conselleria
d’Educació i Universitat, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 4318/18, DS núm. 134, pàg. 7392.

Preguntes
RGE núm. 1039/18, relativa a projecte de decret de

regulació de les guarderies. DS núm. 109, pàg. 6126.
RGE núm. 1658/18, relativa al programa Amb tots els

sentits. DS núm. 111, pàg. 6273.
RGE núm. 2259/18, relativa a contractació del director

gerent del velòdrom del Palma Arena, DS núm. 113, pàg. 6372.
RGE núm. 2376/18, relativa a propostes concretes per al

sector nàutic, DS núm. 114, pàg. 6432.
RGE núm. 2725/18, relativa a convocatòria pública

adreçada a acreditar guies turístics, DS núm. 115, pàg. 6492.
RGE núm. 2980/18, relativa a compliment dels mandats del

Parlament, DS núm. 116, pàg. 6542.
RGE núm. 3440/18, relativa a les iniciatives legislatives del

Govern, DS núm. 117, pàg. 6607.
RGE núm. 3622/18, relativa a posada en marxa del servei

d’al·lergologia, DS núm. 118, pàg. 6672.
RGE núm. 3756/18, relativa a compliment del codi ètic del

Govern, DS núm. 119, pàg. 6722.
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RGE núm. 4089/18, relativa a criteris necessaris per a la
contractació del personal investigador, DS núm. 121, pàg.
6821.

RGE núm. 6024/18, relativa a dades d’ocupació turística de
Menorca, DS núm. 126, pàg. 7143.

RGE núm. 6767/18, relativa a les oposicions a la CAIB, DS
núm. 127, pàg. 7219.

RGE núm. 7523/18, relativa a l’aplicació del 75% del
descompte a les Illes Balears, DS núm. 131, pàg. 7288.

RGE núm. 10390/18, relativa als 25 anys de la Reserva de
la Biosfera de Menorca, DS núm. 138, pàg. 7674.

RGE núm. 10550/18, relativa al referèndum
d’autodeterminació, DS núm. 139, pàg. 7758.

RGE núm. 11387/18, relativa a les inversions a la
depuradora de Maó-Es Castell, DS núm. 142, pàg. 7937.

RGE núm. 13583/18, relativa al manteniment del que va
pronunciar la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
a la compareixença de dia23 d’octubre passat, DS núm. 146,
pàg. 8197.

RGE núm. 14947/18, relativa al compliment de la
normativa laboral en els projectes del Govern, DS núm. 148,
pàg. 8354.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14858/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a celebració del quarantè aniversari de la Constitució
Espanyola, DS núm. 125, pàg. 7117.

RGE núm. 318/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport i defensa de la presó permanent revisable. DS núm.
110, pàg. 6225.

RGE núm. 1350/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
equiparació salarial dels cossos de l’Estat, DS núm. 140, pàg.
7856.

RGE núm. 2898/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Unitat Militar d’Emergències (UME) a les Illes Balears, DS
núm. 119, pàg. 6734.

Compareixences
RGE núm. 13440/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal de donar compliment a la
Proposició no de llei RGE núm 2898/18, relativa a la Unitat
Militar d’Emergències, UME, a les Illes Balears, DS núm. 147,
pàg. 8309.

LIMONES I COSTA, SILVIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 4406/18, de tots els grups parlamentaris, de

protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola
dels danys que puguin produir l’exploració, recerca i explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals. Presa en
consideració, DS núm. 129, pàg. 7260. Debat i votació, DS
núm. 139, pàg. 7791.

Interpel·lacions

RGE núm. 9966/18, relativa a política del Govern en relació
amb el sector del comerç, DS núm. 138, pàg. 7691.

Mocions
RGE núm. 2897/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a interconnexions del Pla Hidrològic, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 541/18, DS núm. 116, pàg. 6557.

RGE núm. 3209/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a lluita contra la processionària del pi, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 2399/18, DS núm. 118, pàg. 6687.

RGE núm. 4013/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la protecció de la
posidònia, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
770/18, DS núm. 121, pàg. 6836.

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

Projectes de llei
RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies, DS núm. 133,

pàg. 7332.
RGE núm. 9933/18, de serveis a les persones en l’àmbit

social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm.
142, pàg. 7987.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

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 de les Illes
Balears, DS núm. 124, pàg. 7057.

RGE núm. 8423/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per a l’establiment
de la incompatibilitat de la condició de diputat del Parlament de
les Illes Balears amb la de batle, regidor o conseller insular, DS
núm. 113, pàg. 6400.

RGE núm. 10096/17, del Grup Parlamentari Popular, de
suport a la família i a la maternitat, Presa en consideració, DS
núm. 115, pàg. 6513.

RGE núm. 2149/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, del tercer
sector d’acció social. Presa en consideració, DS núm. 120, pàg.
6799. DS núm. 122, pàg. 6914.

RGE núm. 7566/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i una diputada del
Grup Parlamentari Mixt, per la qual s’estableix la gratuïtat de
les places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes
Balears, Presa en consideració, DS núm. 134, pàg. 7430. Debat
i votació, DS núm. 142, pàg. 7994.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, propostes de resolució, DS núm. 137, pàg. 7606.

Mocions
RGE núm. 2284/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de salut, derivada del
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debat de la Interpel·lació RGE núm. 245/18, DS núm. 114, pàg.
6445.

RGE núm. 3085/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern pel que fa a la Fundació Institut
Socioeducatiu S’Estel, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 2320/18, DS núm. 117, pàg. 6619.

RGE núm. 12470/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb les mesures pel
que fa a l'aplicació dels objectius de desenvolupament
sostenible a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 1662/18, DS núm. 145, pàg. 8186.

Preguntes
RGE núm. 1034/18, relativa a cas d’hepatitis A. DS núm.

109, pàg. 6136.
RGE núm. 1653/18, relativa a conciliació familiar i laboral.

DS núm. 111, pàg. 6272.
RGE núm. 2232/18, relativa a ascensor de Can Misses, DS

núm. 113, pàg. 6365.
RGE núm. 2720/18, relativa a Unitat de Linfedema, DS

núm. 115, pàg. 6488.
RGE núm. 3430/18, relativa a canvi climàtic, DS núm. 117,

pàg. 6601.
RGE núm. 3742/18, relativa a Unitat de Linfedema, DS

núm. 120, pàg. 6764.
RGE núm. 4303/18, relativa a trasllat de les embarassades

menorquines a Mallorca, DS núm. 121, pàg. 6818.
RGE núm. 4587/18, relativa a traspàs de competències, DS

núm. 123, pàg. 6936.
RGE núm. 6763/18, relativa a pacients amb dolor crònic,

DS núm. 128, pàg. 7233.
RGE núm. 7532/18, relativa a l’orientació jurídica

penitenciària, DS núm. 132, pàg. 7306.
RGE núm. 8824/18, relativa a la fiança dels arrendadors de

l’IBAVI, DS núm. 134, pàg. 7375.
RGE núm. 10473/18, relativa al tancament de Gaspar

Hauser, DS núm. 138, pàg. 7671.
RGE núm. 11061/18, relativa a servei d’ambulàncies

programades, DS núm. 140, pàg. 7815.
RGE núm. 11375/18, relativa a deute amb els treballadors

de les ambulàncies, DS núm. 143, pàg. 8021.
RGE núm. 13000/18, relativa als llocs de treball dels

mediadors, DS núm. 144, pàg. 8073.
RGE núm. 13333/18, relativa a la Unitat del Dolor, DS

núm. 145, pàg. 8132.
RGE núm. 13588/18, relativa a la Unitat de Limfedema a

l’hospital de Can Misses, DS núm. 146, pàg. 8204.
RGE núm. 14943/18, relativa a les dades per aplicar

polítiques socials, DS núm. 148, pàg. 8362.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4319/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

estudi i propostes de millora dels Serveis de Menors i Família
de les Illes Balears, DS núm. 114, pàg. 6456.

RGE núm. 247/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a traspàs dels recursos humans de les Unitats de Conductes
Addictives per tal d’integrar-los en el Servei de Salut de les
Illes Balears, DS núm. 138, pàg. 7709.

RGE núm. 318/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport i defensa de la presó permanent revisable. DS núm.
110, pàg. 6225.

RGE núm. 1721/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a creació d’un observatori de desigualtats en
salut per a les Illes Balears, DS núm. 140, pàg. 7848.

RGE núm. 3497/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Dia Mundial de la Salut, DS núm. 121, pàg. 6851.

RGE núm. 14575/18, de tots els grups parlamentaris,
relativa al suport a les famílies de les persones desaparegudes,
DS núm. 147, pàg. 8325.

MARÍ I MARÍ, MARIA TANIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions de llei
RGE núm. 2953/18, dels grups parlamentaris Mixt i

Socialista, de reforma de l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un senador
propi, amb independència del que triï l’illa d’Eivissa. Presa en
consideració, DS núm. 129, pàg. 7240. Debat i votació, DS
núm. 139, pàg. 7782.

RGE núm. 7566/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i una diputada del
Grup Parlamentari Mixt, per la qual s’estableix la gratuïtat de
les places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes
Balears, Presa en consideració, DS núm. 134, pàg. 7430.

Preguntes
RGE núm. 1659/18, relativa a llistes d’espera quirúrgiques

a l’Hospital de Can Misses. DS núm. 111, pàg. 6266.
RGE núm. 2378/18, relativa a mesures previstes a la revisió

del Pla hidrològic, DS núm. 114, pàg. 6424.
RGE núm. 4086/18, relativa a política que ha desenvolupat

a Eivissa la Conselleria de Salut durant els darrers tres anys,
DS núm. 121, pàg. 6810.

RGE núm. 4396/18, relativa a manca de pediatre format en
neurologia a l’hospital de Can Misses. DS núm. 122, pàg.
6876.

RGE núm. 8820/18, relativa a retirada del projecte de llei
agrària, DS núm. 134, pàg. 7372.

RGE núm. 10291/18, relativa a la defensa i respecte dels
drets laborals del personal sanitari, DS núm. 136, pàg. 7590.

RGE núm. 10388/18, relativa al servei d’ambulàncies a
l’illa d’Eivissa, DS núm. 138, pàg. 7684.

RGE núm. 14597/18, relativa a la política del Govern en
relació amb les cambres de comerç, DS núm. 147, pàg. 8289.

Proposicions no de llei
RGE núm. 13553/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa al tancament de la central tèrmica d’Es Murterar, DS
núm. 147, pàg. 8332.

MARTÍ I LLUFRIU, NEL (Grup Parlamentari MÉS per
Menorca)

Projectes de llei
RGE núm. 13840/17, de cossos i escales propis del Consell

Consultiu de les Illes Balears. DS núm. 111, pàg. 6288.
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
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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 de les Illes
Balears, DS núm. 124, pàg. 7057.

RGE núm. 8423/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per a l’establiment
de la incompatibilitat de la condició de diputat del Parlament de
les Illes Balears amb la de batle, regidor o conseller insular, DS
núm. 113, pàg. 6400.

RGE núm. 10061/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de
racionalització i simplificació de l’ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS
núm. 111, pàg. 6291.Debat i votació, DS núm. 126, pàg. 7192.

RGE núm. 10096/17, del Grup Parlamentari Popular, de
suport a la família i a la maternitat, Presa en consideració, DS
núm. 115, pàg. 6513.

RGE núm. 10225/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Socialista, MÉS per Mallorca, El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS i dues diputades del Grup
Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 4/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització. Presa en consideració, DS núm. 118, pàg.
6696. Debat i votació, DS núm. 122, pàg. 6922.

RGE núm. 2149/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, del tercer
sector d’acció social. Presa en consideració, DS núm. 120, pàg.
6799.

RGE núm. 2953/18, dels grups parlamentaris Mixt i
Socialista, de reforma de l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un senador
propi, amb independència del que triï l’illa d’Eivissa. Presa en
consideració, DS núm. 129, pàg. 7240. Debat i votació, DS
núm. 139, pàg. 7782.

RGE núm. 6612/18, de tots els diputats i diputades de la
Cambra, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats i les
diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del
Govern de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm.
130, pàg. 7272. Presa en consideració, DS núm. 130, pàg.
7272.

RGE núm. 9943/18, del Grup Parlamentari Popular, de
reforma fiscal, Presa en consideració, DS núm. 146, pàg. 8258.

Decrets llei
1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora

i/o ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos
educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. DS núm. 110, pàg. 6247.

2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i
altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys
produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9
d’octubre del 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca, DS
núm. 142, pàg. 7966.

3/2018, de 29 d’octubre, de concessió d’un crèdit
extraordinari per atendre despeses inajornables derivades de les
inundacions provocades per les fortes pluges del dia 9
d’octubre de 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 144, pàg. 8098.

4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits
suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de
sentències judicials pendents de pagament enl’àmbit de laLlei
4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018; i de modificació del Decret llei
2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres
mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per
les pluges intenses i les inundacions de dia 9 d’octubre de 2018
a la comarca de Llevant de Mallorca (escrit RGE núm.
14780/18, del Govern de les Illes Balears), DS núm. 148, pàg.
8389.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 13164/18, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS; 13165/18, del Grup
Parlamentari Mixt, i 13166/18, del Grup Parlamentari Popular,
al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019,
DS núm. 145, pàg. 8153.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 135, pàg. 7472. Propostes de resolució,
DS núm. 137, pàg. 7606.

Mocions
RGE núm. 17000/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb els
ingressos tributaris i l’endeutament. DS núm. 109, pàg. 6171.

RGE núm. 4499/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a millora de les polítiques per a l’educació a
l’etapa 0-3 anys a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 3848/18, DS núm. 123, pàg. 6958.

RGE núm. 13092/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria de bestretes
als consells insulars, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 1806/18, DS núm. 146, pàg. 8235.

Preguntes
RGE núm. 1513/18, relativa a situació de la creació del

Centre integrat d’hostaleria a Ciutadella. DS núm. 110, pàg.
6192.

RGE núm. 1902/18, relativa a situació del projecte del
Centre d’interpretació de la Reserva de la Biosfera, DS núm.
112, pàg. 6313.

RGE núm. 2955/18, relativa a impacte de la Compilació del
Dret Civil, DS núm. 116, pàg. 6545.

RGE núm. 3878/18, relativa a dret a les cirurgies de
reassignació genital, DS núm. 120, pàg. 6771.

RGE núm. 4085/18, relativa a actuacions contra
l’assetjament escolar, DS núm. 121, pàg. 6823.

RGE núm. 4591/18, relativa a increment del 75% de
descompte de resident per viatjar entre les Illes i la península,
DS núm. 123, pàg. 6948.

RGE núm. 5806/18, relativa a posició davant del nou
govern de l’Estat en relació amb els temes estratègics de les
Illes Balears, DS núm. 125, pàg. 7080.

RGE núm. 6759/18, relativa a actuacions del Govern de les
Illes Balears a Menorca en relació amb els equipaments
culturals a l’illa, DS núm. 128, pàg. 7232.
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RGE núm. 10532/18, relativa a la valoració de les
deduccions fiscals per a les famílies amb estudiants a fora, DS
núm. 139, pàg. 7767.

RGE núm. 12629/18, relativa a garanties de restabliment
del subministrament energètic després de la sortida de Menorca
dels generadors, DS núm. 143, pàg. 8030.

RGE núm. 13328/18, relativa a la situació a Menorca de les
places de residència per a dependents, DS núm. 145, pàg. 8138.

Proposicions no de llei
RGE núm. 13835/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pacte de salaris i rendes, DS núm. 117, pàg. 6644.
RGE núm. 14858/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a celebració del quarantè aniversari de la Constitució
Espanyola, DS núm. 125, pàg. 7117.

RGE núm. 17254/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regla de despesa d’entitats locals sanejades i
comunitats autònomes, DS núm. 138, pàg. 7716.

RGE núm. 1350/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
equiparació salarial dels cossos de l’Estat, DS núm. 140, pàg.
7856.

RGE núm. 1807/18, del Grup Parlamentari Més per
Mallorca, complementada amb l’escrit RGE núm. 1890/18,
relativa a ciència al Parlament, DS núm. 112, pàg. 6349.

RGE núm. 2351/18, dels grups parlamentaris Socialista,
MÉS per Mallorca i Popdem Illes Balears, relativa a escacs
com a eina pedagògica, DS núm. 141, pàg. 7913. 

RGE núm. 2898/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Unitat Militar d’Emergències (UME) a les Illes Balears, DS
núm. 119, pàg. 6734.

MARTÍNEZ I PABLO, DAVID (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Projectes de llei
RGE núm. 4014/18, pel qual es modifica la Llei 12/2016,

de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, DS
núm. 133, pàg. 7352.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 4406/18, de tots els grups parlamentaris, de

protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola
dels danys que puguin produir l’exploració, recerca i explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals. Debat i votació,
DS núm. 139, pàg. 7791.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 7767/18, del Grup Parlamentari Mixt; RGE núm.

7768/18, del Grup Parlamentari Popular, i RGE núm. 7875/18,
d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de
devolució, al Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les
Illes Balears, DS núm. 134, pàg. 7441.

Interpel·lacions
RGE núm. 9966/18, relativa a política del Govern en relació

amb el sector del comerç, DS núm. 138, pàg. 7691.

Mocions

RGE núm. 2897/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a interconnexions del Pla Hidrològic, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 541/18, DS núm. 116, pàg. 6557.

RGE núm. 3209/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a lluita contra la processionària del pi, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 2399/18, DS núm. 118, pàg. 6687.

RGE núm. 13092/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria de bestretes
als consells insulars, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 1806/18, DS núm. 146, pàg. 8235.

Preguntes
RGE núm. 1804/18, relativa a persones amb altes

discapacitats. DS núm. 111, pàg. 6271.
RGE núm. 2372/18, relativa a connexió elèctrica de

Menorca, DS núm. 114, pàg. 6427. R G E n ú m.  2 9 7 4 / 1 8 ,
relativa a situació de Quesería Menorquina, DS núm. 116, pàg.
6534.

RGE núm. 3743/18, relativa a noves instal·lacions del CEIP
Ses Planes, DS núm. 119, pàg. 6712.

RGE núm. 4384/18, relativa a millora de les connexions
marítimes amb Menorca. DS núm. 122, pàg. 6878.

RGE núm. 5252/18, relativa al procés de privatització i
concentració d’amarraments del Port de Maó, DS núm. 124,
pàg. 7000.

RGE núm. 7535/18, relativa a les necessitat dels pagesos,
DS núm. 132, pàg. 7305.

RGE núm. 10270/18, relativa a la implicació del Govern en
la Reserva de la Biosfera de Menorca, DS núm. 136, pàg. 7585.

RGE núm. 10533/18, relativa a recursos informàtics als
centres educatius, DS núm. 139, pàg. 7755.

RGE núm. 11198/18, relativa al Museu de Mallorca, DS
núm. 141, pàg. 7873.

RGE núm. 11781/18, relativa al desproveïment energètic
elèctric a Menorca, DS núm. 143, pàg. 8016.

RGE núm. 14587/18, relativa a la implicació del Govern en
la Reserva de la Biosfera de Menorca, DS núm. 147, pàg. 8288.

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

Projectes de llei
RGE núm. 10218/17, de l’habitatge de les Illes Balears, DS

núm. 124, pàg. 7025.
RGE núm. 13840/17, de cossos i escales propis del Consell

Consultiu de les Illes Balears. DS núm. 111, pàg. 6288.
RGE núm. 4014/18, pel qual es modifica la Llei 12/2016,

de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, DS
núm. 133, pàg. 7352.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 10061/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de
racionalització i simplificació de l’ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Presa en consideració DS núm. 111, pàg. 6291. Debat i votació,
DS núm. 126, pàg. 7192.

RGE núm. 10225/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Socialista, MÉS per Mallorca, El Pi PROPOSTA
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PER LES ILLES BALEARS i dues diputades del Grup
Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 4/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització. DS núm. 122, pàg. 6922.

RGE núm. 793/18, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a
defensa del sistema públic de pensions.
DS núm. 112, pàg. 6337.

RGE núm. 2953/18, dels grups parlamentaris Mixt i
Socialista, de reforma de l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un senador
propi, amb independència del que triï l’illa d’Eivissa. Presa en
consideració, DS núm. 129, pàg. 7240. Debat i votació, DS
núm. 139, pàg. 7782.

RGE núm. 6612/18, de tots els diputats i diputades de la
Cambra, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats i les
diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del
Govern de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm.
130, pàg. 7272.
Presa en consideració, DS núm. 130, pàg. 7272.

RGE núm. 14160/17, del Grup Parlamentari el Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de modificació de
l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del
comerç minorista, Presa en consideració, DS núm. 139, pàg.
7801. Debat i votació, DS núm. 146, pàg. 8220.

RGE núm. 16726/17, del Consell Insular de Mallorca, de
camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca.
Debat i votació, DS núm. 148, pàg. 8401.

Decrets llei
1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora

i/o ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos
educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. DS núm. 110, pàg. 6247.

4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits
suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de
sentències judicials pendents de pagament enl’àmbit de laLlei
4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018; i de modificació del Decret llei
2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres
mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per
les pluges intenses i les inundacions de dia 9 d’octubre de 2018
a la comarca de Llevant de Mallorca (escrit RGE núm.
14780/18, del Govern de les Illes Balears), DS núm. 148, pàg.
8389.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 15620/17, de devolució, del Grup Parlamentari

Popular, al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l’habitatge
de les Illes Balears. DS núm. 109, pàg. 6148.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, propostes de resolució, DS núm. 137, pàg. 7606.

Mocions
RGE núm. 17139/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb el model
turístic. DS núm. 110, pàg. 6212.

RGE núm. 1649/18, relativa a situació laboral de Bankia.
DS núm. 111, pàg. 6270.

RGE núm. 2467/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del govern en relació amb la sinistralitat
laboral a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 301/18, DS núm. 115, pàg. 6503.

RGE núm. 5366/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general de la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme pel que fa a l’Agència de Turisme de les
Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4320/18, DS núm. 125, pàg. 7093.

RGE núm. 10926/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb el sector del
comerç, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 9966/18, DS
núm. 140, pàg. 7836.

RGE núm. 13092/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria de bestretes
als consells insulars, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 1806/18, DS núm. 146, pàg. 8235.

Preguntes
RGE núm. 1025/18, relativa a indemnitzacions per la Llei

d’urbanisme. DS núm. 109, pàg. 6123.
RGE núm. 2264/18, relativa a modernització hotelera, DS

núm. 113, pàg. 6375.
RGE núm. 2717/18, relativa a dipòsit de CLH de Cala

Major, DS núm. 115, pàg. 6486.
RGE núm. 3127/18, relativa a planificació del transport

públic, DS núm. 117, pàg. 6599.
RGE núm. 3799/18, relativa a la gran superfície comercial

de Ses Fontanelles, DS núm. 119, pàg. 6714.
RGE núm. 4073/18, relativa a les obres dels ports de les

Illes, DS núm. 121, pàg. 6817.
RGE núm. 4593/18, relativa a qualitat turística, DS núm.

123, pàg. 6937.
RGE núm. 5445/18, relativa a la Platja de Palma, DS núm.

125, pàg. 7075.
RGE núm. 6747/18, relativa a traspàs de competències, DS

núm. 127, pàg. 7222.
RGE núm. 8810/18, relativa a la promoció de l'habitatge

públic, DS núm. 134, pàg. 7376.
RGE núm. 10375/18, relativa a projecte de llei del foc, DS

núm. 138, pàg. 7675.
RGE núm. 10531/18, relativa a projectes finançats amb

l’impost sobre estades turístiques, DS núm. 139, pàg. 7763.
RGE núm. 11194/18, relativa a la modernització dels

establiments turístics, DS núm. 141, pàg. 7876.
RGE núm. 11787/18, relativa al subministrament energètic

a Menorca, DS núm. 143, pàg. 8017.
RGE núm. 13338/18, relativa als interessos de tots els

treballadors i treballadores de les Illes Balears, DS núm. 145,
pàg. 8136.

RGE núm. 14737/18, relativa a la transferència de les
competències de justícia, DS núm. 147, pàg. 8292.

Proposicions no de llei
RGE núm. 13835/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pacte de salaris i rendes, DS núm. 117, pàg. 6644.
RGE núm. 17254/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a regla de despesa d’entitats locals sanejades i
comunitats autònomes, DS núm. 138, pàg. 7716.
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RGE núm. 318/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport i defensa de la presó permanent revisable. DS núm.
110, pàg. 6225.

RGE núm. 2353/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a compliment d’Espanya al dictamen del
Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 20 de juny
del 2017 sobre el dret a l’habitatge, DS núm. 119, pàg. 6745.

RGE núm. 2756/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la normativa reguladora de l’impost
municipal sobre vehicles de tracció mecànica, DS núm. 143,
pàg. 8042.

RGE núm. 4511/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a anunci del final de la banda terrorista ETA, DS núm. 125,
pàg. 7105.

RGE núm. 8425/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a millora de les garanties d’accés a
l’habitatge, DS núm. 141, pàg. 7898.

RGE núm. 13553/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al tancament de la central tèrmica d’Es Murterar, DS
núm. 147, pàg. 8332.

MERCADAL I CAMPS, MARGARET (Grup
Parlamentari Popular)

Interpel·lacions
RGE núm. 770/18, relativa a política general del Govern en

relació amb la protecció de la posidònia, DS núm. 119, pàg.
6729.

RGE núm. 2399/18, relativa a lluita contra la processiònaria
del pi, DS núm. 116, pàg. 6552.

RGE núm. 13080/18, relativa a política general del Govern
en matèria energètica a l’illa de Menorca, DS núm. 146, pàg.
8214.

Mocions
RGE núm. 3209/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a lluita contra la processionària del pi, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 2399/18, DS núm. 118, pàg. 6687.

RGE núm. 4013/18, del Grup Parlamenatari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb la
protecció de la posidònia, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 770/18, DS núm. 121, pàg. 6836.

Preguntes
RGE núm. 1323/18, relativa a agilitació de tramitacions

ambientals. DS núm. 110, pàg. 6194.
RGE núm. 1928/18, relativa a diàleg i consens en la

proposta de declaració de nova ZEPA, DS núm. 112, pàg.
6306.

RGE núm. 3893/18, relativa a trasllats dels llots de la
depuradora de Ferreries, DS núm. 120, pàg. 6765.

RGE núm. 14595/18, relativa a la situació dels torrents a
l’illa de Menorca, DS núm. 147, pàg. 8284.

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

Projectes de llei
RGE núm. 10218/17, de l’habitatge de les Illes Balears, DS

núm. 124, pàg. 7025.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 10061/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de
racionalització i simplificació de l’ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS
núm. 111, pàg. 6291.

RGE núm. 2953/18, dels grups parlamentaris Mixt i
Socialista, de reforma de l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un senador
propi, amb independència del que triï l’illa d’Eivissa. Debat i
votació, DS núm. 139, pàg. 7782.

RGE núm. 3676/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel
qual es regula el procediment d’autorització sanitària dels
centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del
Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 129, pàg. 7249. Debat
i votació, DS núm. 142, pàg. 7982.

RGE núm. 10528/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i Mixt, de mesures de protecció de la badia
de Sant Antoni de Portmany, Presa en consideració, DS núm.
144, pàg. 8089.

Decrets llei
1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora

i/o ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos
educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. DS núm. 110, pàg. 6247.

4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits
suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de
sentències judicials pendents de pagament enl’àmbit de laLlei
4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018; i de modificació del Decret llei
2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres
mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per
les pluges intenses i les inundacions de dia 9 d’octubre de 2018
a la comarca de Llevant de Mallorca (escrit RGE núm.
14780/18, del Govern de les Illes Balears), DS núm. 148, pàg.
8389.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 15620/17, de devolució, del Grup Parlamentari

Popular, al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l’habitatge
de les Illes Balears. DS núm. 109, pàg. 6148.

Mocions
RGE núm. 3832/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la problemàtica de l’Hospital residència Cas Serres a Eivissa,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3555/18, DS
núm. 120, pàg. 6788.

Preguntes
RGE núm. 1046/18, relativa a ràtios d’educació infantil. DS

núm. 109, pàg. 6132.
RGE núm. 1929/18, relativa a mesures preventives, DS

núm. 112, pàg. 6307.
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RGE núm. 2526/18, relativa a decret de posidònia, DS núm.
114, pàg. 6428.

RGE núm. 3428/18, relativa a la retirada de les terres de les
autopistes d’Eivissa, DS núm. 117, pàg. 6598.

RGE núm. 4015/18, relativa a fons d’inversió, DS núm.
120, pàg. 6774.

RGE núm. 4531/18, relativa a ofensiva contra la llibertat
d’expressió. DS núm. 122, pàg. 6879.

RGE núm. 10269/18, relativa a la promoció privada
d’habitatge de protecció oficial, DS núm. 136, pàg. 7583.

RGE núm. 10534/18, relativa a les infraestructures per al
transport d’aigua, DS núm. 139, pàg. 7757.

RGE núm. 11199/18, relativa a l’habitatge buit, DS núm.
141, pàg. 7875.

RGE núm. 11780/18, relativa als habitatges buits, DS núm.
143, pàg. 8014.

RGE núm. 13334/18, relativa a les ajudes al lloguer, DS
núm. 145, pàg. 8129.

RGE núm. 14784/18, presentada en substitució de la RGE
núm. 14588/18, relativa a l’Oficina d’Habitatge Buit, DS núm.
147, pàg. 8291.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2353/18, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a compliment d’Espanya al dictamen del
Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 20 de juny
del 2017 sobre el dret a l’habitatge, DS núm. 119, pàg. 6745.

RGE núm. 8425/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a millora de les garanties d’accés a
l’habitatge, DS núm. 141, pàg. 7898.

NADAL I HOMAR, RAFAEL (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 2375/18, relativa a criteris establerts per a la

celebració de proves esportives a entorn naturals, DS núm. 114,
pàg. 6421.

RGE núm. 3627/18, relativa a servei de salut les 24 hores
als residents de Manacor, DS núm. 118, pàg. 6661.

RGE núm. 10387/18, relativa al nou centre de salut a
Manacor, DS núm. 138, pàg. 7672.

RGE núm. 13009/18, relativa a projectes finançats amb
l’impost de turisme sostenible, DS núm. 144, pàg. 8067.

OBRADOR I GUZMAN, MARIA CONCEPCIÓ (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Mocions
RGE núm. 6666/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general d’inversions dutes a terme per la Conselleria
d’Educació i Universitat, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 4318/18, DS núm. 134, pàg. 7392.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4319/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
estudi i propostes de millora dels Serveis de Menors i Família
de les Illes Balears, DS núm. 114, pàg. 6456.

OLIVER I SAGRERAS, ISABEL MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Mocions
RGE núm. 17139/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb el model
turístic. DS núm. 110, pàg. 6212.

RGE núm. 5366/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general de la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme pel que fa a l’Agència de Turisme de les
Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4320/18, DS núm. 125, pàg. 7093.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2898/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Unitat Militar d’Emergències (UME) a les Illes Balears, DS
núm. 119, pàg. 6734.

PERELLÓ I JORQUERA, ANTÒNIA MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 13840/17, de cossos i escales propis del Consell

Consultiu de les Illes Balears. DS núm. 111, pàg. 6288.
RGE núm. 4014/18, pel qual es modifica la Llei 12/2016,

de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, DS
núm. 133, pàg. 7352.

Proposicions de llei
RGE núm. 16726/17, del Consell Insular de Mallorca, de

camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca,
Presa en consideració, DS núm. 126, pàg. 7171. Debat i
votació, DS núm. 148, pàg. 8401.

Decrets llei
1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora

i/o ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos
educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. DS núm. 110, pàg. 6247.

Preguntes
RGE núm. 1327/18, relativa a responsabilitat de la possible

sanció de la Unió Europea en matèria de tractament de residus.
DS núm. 110, pàg. 6197.

RGE núm. 1932/18, relativa a licitació de la revisió del
planejament infringint la Llei d’urbanisme, DS núm. 112, pàg.
6310.

RGE núm. 2379/18, relativa a prohibició de la futura llei de
residus i sòls contaminants, DS núm. 114, pàg. 6430.

RGE núm. 2731/18, relativa a proposta sobre quina ha de
ser el model de televisió pública, DS núm. 115, pàg. 6490.

RGE núm. 11796/18, relativa a IB3 com a model de
transparència i pluralitat, DS núm. 143, pàg. 8024.

Proposicions no de llei
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RGE núm. 2351/18, dels grups parlamentaris Socialista,
MÉS per Mallorca i Popdem Illes Balears, relativa a escacs
com a eina pedagògica, DS núm. 141, pàg. 7913. 

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 10218/17, de l’habitatge de les Illes Balears, DS

núm. 124, pàg. 7025.
RGE núm. 13840/17, de cossos i escales propis del Consell

Consultiu de les Illes Balears. DS núm. 111, pàg. 6288.
RGE núm. 4434/18, de promoció de la seguretat i la salut

en el treball a les Illes Balears, 
DS núm. 133, pàg. 7312.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

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 de les Illes
Balears, DS núm. 124, pàg. 7057.

RGE núm. 4582/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, de memòria democràtica de les Illes Balears, DS núm.
116, pàg. 6566.

RGE núm. 8423/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per a l’establiment
de la incompatibilitat de la condició de diputat del Parlament de
les Illes Balears amb la de batle, regidor o conseller insular, DS
núm. 113, pàg. 6400.

RGE núm. 10061/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de
racionalització i simplificació de l’ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 126, pàg. 7192.

RGE núm. 10225/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Socialista, MÉS per Mallorca, El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS i dues diputades del Grup
Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 4/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització. Presa en consideració, DS núm. 118, pàg.
6696. Debat i votació. DS núm. 122, pàg. 6922.

RGE núm. 14160/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de modificació de
l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del
comerç minorista, Presa en consideració, DS núm. 139, pàg.
7801. Debat i votació, DS núm. 146, pàg. 8220.

RGE núm. 16726/17, del Consell Insular de Mallorca, de
camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca.
Debat i votació, DS núm. 148, pàg. 8401.

RGE núm. 6612/18, de tots els diputats i diputades de la
Cambra, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats i les
diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del
Govern de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm.
130, pàg. 7272.

RGE núm. 7566/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i una diputada del

Grup Parlamentari Mixt, per la qual s’estableix la gratuïtat de
les places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes
Balears, Presa en consideració, DS núm. 134, pàg. 7430. Debat
i votació, DS núm. 142, pàg. 7994.

RGE núm. 9943/18, del Grup Parlamentari Popular, de
reforma fiscal, Presa en consideració, DS núm. 146, pàg. 8258.

RGE núm. 10528/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i Mixt, de mesures de protecció de la badia
de Sant Antoni de Portmany, Presa en consideració, DS núm.
144, pàg. 8089.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 15620/17, de devolució, del Grup Parlamentari

Popular, al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l’habitatge
de les Illes Balears. DS núm. 109, pàg. 6148.

RGE núm. 13164/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS; 13165/18, del Grup
Parlamentari Mixt, i 13166/18, del Grup Parlamentari Popular,
al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019,
DS núm. 145, pàg. 8153.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 135, pàg. 7472. Propostes de resolució,
DS núm. 137, pàg. 7606.

Interpel·lacions
RGE núm. 199/18, relativa a política cultural. DS núm. 110,

pàg. 6207.

Mocions
RGE núm. 1723/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

política cultural del Govern, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 199/18, DS núm. 112, pàg. 6326.

Preguntes
RGE núm. 1017/18, relativa a decret del català d’ib-salut.

DS núm. 109, pàg. 6139.
RGE núm. 1654/18, relativa a l’evolució de la radiotelevisió

pública de les Illes Balears. DS núm. 111, pàg. 6279.
RGE núm. 2381/18, relativa a PSOE i pacte per l’educació,

DS núm. 114, pàg. 6433.
RGE núm. 2746/18, relativa a certificat de professionals en

vigilància i seguretat privada, DS núm. 115, pàg. 6493.
RGE núm. 3744/18, relativa a activitat de l’Oficina

Anticorrupció, DS núm. 119, pàg. 6724.
RGE núm. 4082/18, relativa a transparència en les

execucions de l’impost turístic, DS núm. 121, pàg. 6814.
RGE núm. 5113/18, rectificada mitjançant l’escrit RGE

núm. 5171/18, relativa a aplicació de l’article 155 de la
Constitució Espanyola a Catalunya, DS núm. 123, pàg. 6944.

RGE núm. 10274/18, relativa a recurs al TEAR de la
valoració d’immobles, DS núm. 136, pàg. 7596.

RGE núm. 10538/18, relativa als fets ocorreguts l’1
d’octubre a diversos instituts d’educació secundària de
Mallorca, DS núm. 139, pàg. 7768.

RGE núm. 11276/18, relativa a la implantació de la UME
a les Illes Balears, DS núm. 141, pàg. 7871.

RGE núm. 13158/18, relativa al nou requeriment del TEAR
en relació amb la valoració d’immobles, DS núm. 144, pàg.
8078.
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RGE núm. 14931/18, relativa al futur immediat de la
comunitat autònoma, DS núm. 148, pàg. 8367.

Proposicions no de llei
RGE núm. 13835/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pacte de salaris i rendes, DS núm. 117, pàg. 6644.
RGE núm. 14858/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a celebració del quarantè aniversari de la Constitució
Espanyola, DS núm. 125, pàg. 7117.

RGE núm. 318/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport i defensa de la presó permanent revisable. DS núm.
110, pàg. 6225.

RGE núm. 1350/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
equiparació salarial dels cossos de l’Estat, DS núm. 140, pàg.
7856.

RGE núm. 3102/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a regulació, reconeixement i difusió de la musicoteràpia, DS
núm. 121, pàg. 6862.

RGE núm. 4511/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a anunci del final de la banda terrorista ETA, DS núm. 125,
pàg. 7105.

Compareixences
RGE núm. 8779/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presència del
límit màxim de despesa no financera per al’exercici del 2019,
DS núm. 134, pàg. 7403.

RGE núm. 9934/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’exposar el contingut del
Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears
de l’any 2017, DS núm. 138, pàg. 7729.
 
Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 13187/18, presentat per la Comissió Tècnica
Interinsular, com a proposta de delegació de competències al
Consell de Mallorca de les facultats que, com a administració
gestora, exerceix ara l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca, DS
núm. 149, pàg. 8432.

PROHENS I RIGO, MARGARITA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Decrets llei
3/2018, de 29 d’octubre, de concessió d’un crèdit

extraordinari per atendre despeses inajornables derivades de les
inundacions provocades per les fortes pluges del dia 9
d’octubre de 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 144, pàg. 8098.

4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits
suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de
sentències judicials pendents de pagament enl’àmbit de laLlei
4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018; i de modificació del Decret llei

2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres
mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per
les pluges intenses i les inundacions de dia 9 d’octubre de 2018
a la comarca de Llevant de Mallorca (escrit RGE núm.
14780/18, del Govern de les Illes Balears), DS núm. 148, pàg.
8389.

Proposicions de llei
RGE núm. 10061/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de
racionalització i simplificació de l’ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 126, pàg. 7192.

RGE núm. 3676/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel
qual es regula el procediment d’autorització sanitària dels
centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del
Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes
Balears. Debat i votació, DS núm. 142, pàg. 7982.

RGE núm. 9943/18, del Grup Parlamentari Popular, de
reforma fiscal, Presa en consideració, DS núm. 146, pàg. 8258.

Mocions 
RGE núm. 17139/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb el model
turístic. DS núm. 109, pàg. 6183.

Preguntes
RGE núm. 1045/18, relativa a decret del català a la sanitat

pública. DS núm. 109, pàg. 6142.
RGE núm. 1329/18, relativa a consens pel que fa a la Llei

d’habitatge. DS núm. 110, pàg. 6205.
RGE núm. 1661/18, relativa a construcció d’escoles amb

barracons. DS núm. 111, pàg. 6282.
RGE núm. 1931/18, relativa a diàleg i consens pel que fa a

la zonificació del lloguer turístic, DS núm. 112, pàg. 6319.
RGE núm. 2262/18, relativa a IRPF a les Illes Balears, DS

núm. 113, pàg. 6383.
RGE núm. 2382/18, relativa a suport a l’acord entre la

Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el ministeri
per flexibilitzar la regla de despesa dels municipis, DS núm.
114, pàg. 6438.

RGE núm. 2985/18, relativa a inversió en TIC i
competitivitat, DS núm. 116, pàg. 6551.

RGE núm. 3441/18, relativa a foment de les possibilitats
d’ocupació i la inclusió social, DS núm. 117, pàg. 6613.

RGE núm. 3628/18, relativa a dades turístiques en relació
amb les Illes Balears, DS núm. 118, pàg. 6681.

RGE núm. 3757/18, relativa a la situació de les carreteres
a les Illes Balears, DS núm. 119, pàg. 6727.

RGE núm. 4092/18, relativa a impost turístic i millora de la
competitivitat, DS núm. 121, pàg. 6829.

RGE núm. 4397/18, relativa a noves figures impositives.
DS núm. 122, pàg. 6894.

RGE núm. 5262/18, relativa a la gestió que fa el Govern de
l’impost de turisme sostenible, DS núm. 124, pàg. 7017.

RGE núm. 5810/18, relativa a pressuposts generals de
l’Estat, DS núm. 125, pàg. 7086.

RGE núm. 6027/18, relativa al nomenament de la nova
ministra d’Hisenda, DS núm. 126, pàg. 7153.

RGE núm. 6770/18, relativa a la reforma laboral, DS núm.
127, pàg. 7227.
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RGE núm. 7529/18, relativa al compliment del codi ètic per
part del Govern, DS núm. 131, pàg. 7300.

RGE núm. 8822/18, relativa a la imatge de les Illes Balears
com a destí turístic de qualitat durant aquest estiu, DS núm.
134, pàg. 7385. 

RGE núm. 10551/18, relativa a la seguretat dels ciutadans
de les Illes Balears, DS núm. 139, pàg. 7760.

RGE núm. 11070/18, relativa a les inversions en el sector
turístic, DS núm. 140, pàg. 7819.

RGE núm. 11280/18, relativa a la dotació d’una unitat
efectiva de la UME a les Illes Balears de forma permanent, DS
núm. 141, pàg. 7882.

RGE núm. 11391/18, relativa a decisions adoptades per la
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, DS núm. 142, pàg.
7941.

RGE núm. 11792/18, relativa a transparència a la
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, DS núm.
143, pàg. 8028.

RGE núm. 13163/18, relativa a les intencions del Govern
respecte de la Llei agrària, DS núm. 144, pàg. 8076.

RGE núm. 13338/18, relativa als interessos de tots els
treballadors i treballadores de les Illes Balears, DS núm. 145,
pàg. 8136.

RGE núm. 13584/18, relativa a la fiscalitat a les Illes
Balears, DS núm. 146, pàg. 8206.

RGE núm. 14599/18, relativa a transport regular per
carretera, DS núm. 148, pàg. 8352.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4511/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a anunci del final de la banda terrorista ETA, DS núm. 125,
pàg. 7105.

Al·lusions
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 135, pàg. 7472.

RAMÓN I ROSELLÓ, SARA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 10225/17, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca, Socialista, MÉS per Mallorca, El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS i dues diputades del Grup
Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 4/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització. Presa en consideració, DS núm. 118, pàg.
6696. Debat i votació. DS núm. 122, pàg. 6922.

RGE núm. 10528/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i Mixt, de mesures de protecció de la badia
de Sant Antoni de Portmany, Presa en consideració, DS núm.
144, pàg. 8089.

Mocions
RGE núm. 1723/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

política cultural del Govern, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 199/18, DS núm. 112, pàg. 6326.

RGE núm. 11271/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en els centres educatius de les Illes
Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
1921/18, DS núm. 142, pàg. 7955.

Preguntes
RGE núm. 1326/18, relativa a problemes de manteniment

en el Conservatori de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 110, pàg. 6195.

RGE núm. 2377/18, relativa a regulació dels albergs
juvenils, DS núm. 114, pàg. 6423.

RGE núm. 3755/18, relativa a la valoració dels candidats a
la borsa de treball de l’orquestra simfònica, DS núm. 119, pàg.
6710.

RGE núm. 3891/18, relativa a demanda de la comunitat
educativa de l’IES Quartó del Rei, DS núm. 120, pàg. 6772.

RGE núm. 5258/18, relativa a l’informe favorable per a la
instal·lació d’un quiosc al municipi de Sant Antoni, DS núm.
124, pàg. 6998.

RGE núm. 6539/18, relativa a la plaga de mosques en els
quiròfans de l’Hospital de Can Misses, DS núm. 126, pàg.
7137.

RGE núm. 6766/18, relativa a l’adaptació de l’educació a
les necessitats dels alumnes, DS núm. 127, pàg. 7217.

RGE núm. 10549/18, relativa a les obres de millora i
adequació de l’Escola d’Arts d’Eivissa, DS núm. 139, pàg.
7754.

RGE núm. 11074/18, relativa a la gestió en el Museu de
Mallorca, DS núm. 140, pàg. 7814.

RGE núm. 11389/18, relativa a un nou projecte del Port de
Sant Antoni de Portmany, DS núm. 142, pàg. 7938.

RGE núm. 13339/18, relativa a les polítiques
d’emancipació juvenil, DS núm. 145, pàg. 8139.

RGE núm. 13585/18, relativa a títols de coneixement de
llengua catalana. DS núm. 147, pàg. 8283.

RGE núm. 14948/18, relativa a l’atenció a l’alumnat amb
discapacitats, DS núm. 148, pàg. 8358.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11723/18, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa al Museu de Mallorca, DS núm. 143, pàg.
8051.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 13187/18, presentat per la Comissió Tècnica

Interinsular, com a proposta de delegació de competències al
Consell de Mallorca de les facultats que, com a administració
gestora, exerceix ara l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca, DS
núm. 149, pàg. 8432.

REUS I DARDER, ANTONI (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Projectes de llei
RGE núm. 4434/18, de promoció de la seguretat i la salut

en el treball a les Illes Balears, 
DS núm. 133, pàg. 7312.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.
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Proposicions de llei
RGE núm. 10225/17, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca, Socialista, MÉS per Mallorca, El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS i dues diputades del Grup
Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 4/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització. Presa en consideració, DS núm. 118, pàg.
6696.

RGE núm. 3676/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel
qual es regula el procediment d’autorització sanitària dels
centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del
Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 129, pàg. 7249.

Decrets llei
1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora

i/o ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos
educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. DS núm. 110, pàg. 6247.

4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits
suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de
sentències judicials pendents de pagament enl’àmbit de laLlei
4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018; i de modificació del Decret llei
2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres
mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per
les pluges intenses i les inundacions de dia 9 d’octubre de 2018
a la comarca de Llevant de Mallorca (escrit RGE núm.
14780/18, del Govern de les Illes Balears), DS núm. 148, pàg.
8389.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 7767/18, del Grup Parlamentari Mixt; RGE núm.

7768/18, del Grup Parlamentari Popular, i RGE núm. 7875/18,
d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de
devolució, al Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les
Illes Balears, DS núm. 134, pàg. 7441.

RGE núm. 13164/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS; 13165/18, del Grup
Parlamentari Mixt, i 13166/18, del Grup Parlamentari Popular,
al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019,
DS núm. 145, pàg. 8153.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, propostes de resolució, DS núm. 137, pàg. 7606.

Mocions
RGE núm. 17139/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb el model
turístic. DS núm. 110, pàg. 6212.

RGE núm. 2467/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del govern en relació amb la sinistralitat
laboral a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 301/18, DS núm. 115, pàg. 6503.

RGE núm. 5366/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general de la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme pel que fa a l’Agència de Turisme de les

Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4320/18, DS núm. 125, pàg. 7093.

RGE núm. 12470/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb les mesures pel
que fa a l'aplicació dels objectius de desenvolupament
sostenible a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 1662/18, DS núm. 145, pàg. 8186.

RGE núm. 13496/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a política general de turisme, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11300/18, DS núm. 146,
pàg. 8245.

Proposicions no de llei
RGE núm. 13835/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pacte de salaris i rendes, DS núm. 117, pàg. 6644.
RGE núm. 793/18, dels grups parlamentaris Podem Illes

Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a
defensa del sistema públic de pensions.
DS núm. 112, pàg. 6337.

RGE núm. 1350/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
equiparació salarial dels cossos de l’Estat, DS núm. 140, pàg.
7856.

RGE núm. 2154/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a bonificació del transport interinsular de
mercaderies, DS núm. 114, pàg. 6466.

RGE núm. 2756/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la normativa reguladora de l’impost
municipal sobre vehicles de tracció mecànica, DS núm. 143,
pàg. 8042.

RGE núm. 3497/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Dia Mundial de la Salut, DS núm. 121, pàg. 6851.

RGE núm. 4407/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regulació de l’eutanàsia, DS núm. 123, pàg. 6983.

Compareixences
RGE núm. 8779/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, en relació amb la presència del
límit màxim de despesa no financera per al’exercici del 2019,
DS núm. 134, pàg. 7403.

RGE núm. 9934/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’exposar el contingut del
Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears
de l’any 2017, DS núm. 138, pàg. 7729.

RIBAS I RIBAS, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies, DS núm. 133,

pàg. 7332.

Proposicions de llei
RGE núm. 10096/17, del Grup Parlamentari Popular, de

suport a la família i a la maternitat, Presa en consideració, DS
núm. 115, pàg. 6513.

Preguntes
RGE núm. 2257/18, relativa a projecte d’ascensor entre

l’aparcament i l’entrada principal de l’Hospital de Can Misses,
DS núm. 113, pàg. 6364.

RGE núm. 3754/18, relativa a noves instal·lacions del CEIP
Ses Planes, DS núm. 119, pàg. 6709.
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RGE núm. 4597/18, relativa al nou CEIP Sant Ferran de Ses
Roques de Formentera, DS núm. 123, pàg. 6931.

RGE núm. 7526/18, relativa a les indemnitzacions com a
conseqüència de l’aplicació de la Llei 4/2008, DS núm. 131,
pàg. 7292.

RGE núm. 10292/18, relativa a abocament al Parc Natural
de Ses Salines, DS núm. 136, pàg. 7591.

RGE núm. 13341/18, relativa a la situació de les cabres que
resten a Es Vedrà, DS núm. 145, pàg. 8126.

RGE núm. 14596/18, relativa a la llista d’espera a l’Oficina
de la Dona a Eivissa, DS núm. 147, pàg. 8293.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1807/18, del Grup Parlamentari Més per

Mallorca, complementada amb l’escrit RGE núm. 1890/18,
relativa a ciència al Parlament, DS núm. 112, pàg. 6349.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Decrets llei
2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i

altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys
produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9
d’octubre del 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca, DS
núm. 142, pàg. 7966.

Interpel·lacions
RGE núm. 11437/17, relativa a coneixement i supervisió de

la idoneïtat dels continguts utilitzats en els centres escolars de
les Illes Balears. DS núm. 109, pàg. 6144.

RGE núm. 14131/17, relativa a pla d’igualtat entre homes
i dones corresponent al personal educatiu. DS núm. 111, pàg.
6283.

RGE núm. 1921/18, relativa a política del Govern en relació
amb les infraestructures educatives, DS núm. 140, pàg. 7831.

RGE núm. 2753/18, relativa a política general del Govern
en relació amb els consensos en matèria d’educació, DS núm.
117, pàg. 6614.

RGE núm. 3753/18, relativa a mesures per disminuir el
fracàs escolar a les Illes Balears, DS núm. 119, pàg. 6720.

RGE núm. 4318/18, relativa a política general d’inversions
dutes a terme per la Conselleria d’Educació i Universitat, DS
núm. 126, pàg. 7154.

RGE núm. 9967/18, relativa a inici del curs escolar 2018-
2019, DS núm. 139, pàg. 7775.

RGE núm. 12663/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca pel que fa a la gestió i a l’actuació a les
inundacions patides a Mallorca el passat mes d’octubre, DS
núm. 147, pàg. 8302.

Mocions
RGE núm. 2177/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla d’igualtat entre homes i dones corresponent al personal
educatiu, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 14131/17, DS
núm. 113, pàg. 6390.

RGE núm. 4499/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a millora de les polítiques per a l’educació a
l’etapa 0-3 anys a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 3848/18, DS núm. 123, pàg. 6958.

RGE núm. 5799/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a política general del Govern envers el Pacte
Educatiu, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4379/18, DS núm. 126, pàg. 7160.

RGE núm. 13620/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a cos
integral d’actuació en situació de risc, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 11713/18, DS núm. 147, pàg. 8314.

Preguntes
RGE núm. 1042/18, relativa a rebuig a la imposició del

català a la sanitat. DS núm. 109, pàg. 6129.
RGE núm. 1324/18, relativa a sentència del Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears sobre la retallada de
l’horari de l’assignatura de religió. DS núm. 110, pàg. 6198.

RGE núm. 1660/18, relativa a abandonament escolar a les
Illes Balears. DS núm. 111, pàg. 6275.

RGE núm. 2188/18, relativa a resultat dels alumnes de les
Illes Balears a la selectivitat, DS núm. 112, pàg. 6311.

RGE núm. 2982/18, relativa al compliment de les promeses
en matèria educativa, DS núm. 116, pàg. 6539.

RGE núm. 3438/18, relativa a zonificació escolar de cara al
proper curs, DS núm. 117, pàg. 6604.

RGE núm. 3626/18, relativa a nou institut d’educació a
Maioris, DS núm. 118, pàg. 6671.

RGE núm. 3890/18, relativa al respecte al caràcter
negociador de les meses sectorials, DS núm. 120, pàg. 6769.

RGE núm. 4392/18, relativa a retard en l’inici de la nova
escola d’Inca. DS núm. 122, pàg. 6884.

RGE núm. 4394/18, relativa a procés d’escolarització
previst per al proper curs. DS núm. 122, pàg. 6886.

RGE núm. 5114/18, relativa a solucions a les contínues
avaries del tren de Mallorca, DS núm. 123, pàg. 6941.

RGE núm. 5256/18, relativa a l’increment de les xifres de
joves que no estudien ni fan feina a les Illes Balears, DS núm.
124, pàg. 7009.

RGE núm. 5260/18, relativa al caos a les llistes d’interins,
DS núm. 124, pàg. 7011.

RGE núm. 5449/18, relativa a ràtios per alumne, DS núm.
125, pàg. 7079.

RGE núm. 6026/18, relativa a la situació dels terrenys per
a la nova escola de Campos, DS núm. 126, pàg. 7146.

RGE núm. 8817/18, relativa a infants a barracons durant el
present curs escolar, DS núm. 134, pàg. 7367.

RGE núm. 10288/18, relativa al personal de suport que hi
ha actualment als centres educatius, DS núm. 136, pàg. 7593.

RGE núm. 10548/18, relativa als compromisos del Govern
en matèria educativa amb Formentera, DS núm. 139, pàg. 7766.

RGE núm. 11795/18, relativa a estructura de personal de la
Conselleria d’Educació i Universitat, DS núm. 143, pàg. 8011.

RGE núm. 13541/18, relativa al funcionament de la
Conselleria d’Educació i Universitat, DS núm. 145, pàg. 8133.

RGE núm. 13581/18, relativa a la importància de la
formació acadèmica per part de la Conselleria d’Educació, DS
núm. 146, pàg. 8200.

RGE núm. 14598/18, relativa a les solucions a les famílies
amb infants autistes de Balears Gaspar Hauser, DS núm. 147,
pàg. 8295.
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RGE núm. 15138/18, relativa a requisits per ser mestre a les
Illes Balears, DS núm. 148, pàg. 8364.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8405/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

ús de la llengua materna com a llengua vehicular per a alumnes
amb necessitats educatives especials, amb problemes
d’aprenentatge i/o de recent incorporació, DS núm. 123, pàg.
6972.

RGE núm. 3102/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a regulació, reconeixement i difusió de la musicoteràpia, DS
núm. 121, pàg. 6862.

Compareixences
RGE núm. 2760/18, d’un membre del Govern, per tal de

retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE
núm. 6607/16, relativa a actuacions en relació amb la malaltia
celíaca i altres intoleràncies alimentàries, DS núm. 117, pàg.
6627.

SAURA I LEÓN, CARLOS (Grup Parlamentari Podem
Illes Balears)

Projectes de llei
RGE núm. 10218/17, de l’habitatge de les Illes Balears, DS

núm. 124, pàg. 7025.
RGE núm. 13840/17, de cossos i escales propis del Consell

Consultiu de les Illes Balears. DS núm. 111, pàg. 6288.
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 16726/17, del Consell Insular de Mallorca, de

camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca,
Presa en consideració, DS núm. 126, pàg. 7171.

RGE núm. 6612/18, de tots els diputats i diputades de la
Cambra, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats i les
diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del
Govern de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm.
130, pàg. 7272. Presa en consideració, DS núm. 130, pàg.
7272.

RGE núm. 9943/18, del Grup Parlamentari Popular, de
reforma fiscal, Presa en consideració, DS núm. 146, pàg. 8258.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 13164/18, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS; 13165/18, del Grup
Parlamentari Mixt, i 13166/18, del Grup Parlamentari Popular,
al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019,
DS núm. 145, pàg. 8153.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, propostes de resolució, DS núm. 137, pàg. 7606.

Mocions

RGE núm. 2467/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del govern en relació amb la sinistralitat
laboral a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 301/18, DS núm. 115, pàg. 6503.

RGE núm. 5366/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general de la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme pel que fa a l’Agència de Turisme de les
Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4320/18, DS núm. 125, pàg. 7093.

RGE núm. 14768/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria energètica a
l'illa de Menorca, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 13080/18, DS núm. 148, pàg. 8378.

Preguntes
RGE núm. 1316/18, relativa a Llei de residus. DS núm.

110, pàg. 6189.
RGE núm. 2233/18, relativa a situació de l’empresa Cobra,

DS núm. 113, pàg. 6366.
RGE núm. 3090/18, relativa a aplicació de la Llei de

regulació de les corregudes de toros, DS núm. 116, pàg. 6531.
RGE núm. 3629/18, relativa a habitatge de lloguer i venda,

DS núm. 118, pàg. 6665.
RGE núm. 4094/18, relativa a inspectors de turisme, DS

núm. 121, pàg. 6813.
RGE núm. 5251/18, relativa a la construcció de la

urbanització de Son Bordoy, DS núm. 124, pàg. 6999.
RGE núm. 6031/18, relativa a la transició energètica, DS

núm. 126, pàg. 7140.
RGE núm. 8823/18, relativa a les sancions relatives a

moratòria del lloguer turístic, DS núm. 134, pàg. 7373.
RGE núm. 10381/18, relativa a la Llei 9/2017, de

corregudes de bous i de protecció dels animals, DS núm. 138,
pàg. 7678.

RGE núm. 11062/18, relativa a copagament farmacèutic,
DS núm. 140, pàg. 7816.

RGE núm. 11376/18, relativa a protocol d’atenció al
col·lectiu transsexual, DS núm. 143, pàg. 8022.

RGE núm. 13001/18, relativa a CEMEX, DS núm. 144,
pàg. 8074.

RGE núm. 13589/18, relativa a canvi climàtic i l’impost al
sol, DS núm. 146, pàg. 8203.

RGE núm. 14936/18, relativa a llocs de treball a l’àmbit de
les energies renovables, DS núm. 148, pàg. 8360.

Proposicions no de llei
RGE núm. 793/18, dels grups parlamentaris Podem Illes

Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a
defensa del sistema públic de pensions.
DS núm. 112, pàg. 6337.

RGE núm. 1350/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
equiparació salarial dels cossos de l’Estat, DS núm. 140, pàg.
7856.

RGE núm. 2756/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la normativa reguladora de l’impost
municipal sobre vehicles de tracció mecànica, DS núm. 143,
pàg. 8042.

RGE núm. 2898/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Unitat Militar d’Emergències (UME) a les Illes Balears, DS
núm. 119, pàg. 6734.

RGE núm. 13553/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al tancament de la central tèrmica d’Es Murterar, DS
núm. 147, pàg. 8332.
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Compareixences
RGE núm. 9934/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal d’exposar el contingut del
Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears
de l’any 2017, DS núm. 138, pàg. 7729.

SEIJAS I PATIÑO, MARIA MONTSERRAT (Grup
Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 10218/17, de l’habitatge de les Illes Balears, DS

núm. 124, pàg. 7025.
RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies, DS núm. 133,

pàg. 7332.
RGE núm. 4434/18, de promoció de la seguretat i la salut

en el treball a les Illes Balears, 
DS núm. 133, pàg. 7312.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

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 de les Illes
Balears, DS núm. 124, pàg. 7057.

RGE núm. 8423/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per a l’establiment
de la incompatibilitat de la condició de diputat del Parlament de
les Illes Balears amb la de batle, regidor o conseller insular, DS
núm. 113, pàg. 6400.

RGE núm. 10225/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Socialista, MÉS per Mallorca, El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS i dues diputades del Grup
Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 4/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització. Presa en consideració, DS núm. 118, pàg.
6696.

RGE núm. 6612/18, de tots els diputats i diputades de la
Cambra, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats i les
diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del
Govern de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm.
130, pàg. 7272.

RGE núm. 7566/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i una diputada del
Grup Parlamentari Mixt, per la qual s’estableix la gratuïtat de
les places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes
Balears, Presa en consideració, DS núm. 134, pàg. 7430. Debat
i votació, DS núm. 142, pàg. 7994.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 15620/17, de devolució, del Grup Parlamentari

Popular, al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l’habitatge
de les Illes Balears. DS núm. 109, pàg. 6148.

RGE núm. 13164/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS; 13165/18, del Grup
Parlamentari Mixt, i 13166/18, del Grup Parlamentari Popular,
al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019,
DS núm. 145, pàg. 8153.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 135, pàg. 7472. Propostes de resolució,
DS núm. 137, pàg. 7606.

Mocions
RGE núm. 17139/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb el model
turístic. DS núm. 110, pàg. 6212.

RGE núm. 2177/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d’igualtat entre homes i dones corresponent al personal
educatiu, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 14131/17, DS
núm. 113, pàg. 6390.

RGE núm. 2284/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de salut, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 245/18, DS núm. 114, pàg.
6445.

RGE núm. 2467/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del govern en relació amb la sinistralitat
laboral a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 301/18, DS núm. 115, pàg. 6503.

RGE núm. 4499/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a millora de les polítiques per a l’educació a
l’etapa 0-3 anys a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 3848/18, DS núm. 123, pàg. 6958.

RGE núm. 5366/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general de la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme pel que fa a l’Agència de Turisme de les
Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4320/18, DS núm. 125, pàg. 7093.

RGE núm. 5799/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a política general del Govern envers el Pacte
Educatiu, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4379/18, DS núm. 126, pàg. 7160.

RGE núm. 14768/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria energètica a
l'illa de Menorca, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 13080/18, DS núm. 148, pàg. 8378.

Preguntes
RGE núm. 1317/18, relativa a l’Agenda 2030. DS núm.

110, pàg. 6190.
RGE núm. 1917/18, relativa a millora del Camp Redó, DS

núm. 112, pàg. 6314.
RGE núm. 2369/18, relativa a transport escolar des de Cala

en Porter a Alaior, DS núm. 114, pàg. 6426.
RGE núm. 2972/18, relativa a Quesería Menorquina, DS

núm. 116, pàg. 6546.
RGE núm. 3621/18, relativa a la Naveta dels Tudons, DS

núm. 118, pàg. 6669.
RGE núm. 4070/18, relativa a bullying als centres

educatius, DS núm. 121, pàg. 6824.
RGE núm. 4604/18, relativa a l’esmena Nadal, DS núm.

123, pàg. 6935.
RGE núm. 6034/18, relativa a la Llei de contractes del

sector públic en matèria d’I+D+I, DS núm. 126, pàg. 7147.
RGE núm. 7423/18, relativa a l’aïllament energètic, DS

núm. 131, pàg. 7285.
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RGE núm. 8655/18, rectificada mitjançant l'escrit RGE
núm. 8658/18, relativa al mòdul de dones per a la presó de
Menorca, DS núm. 134, pàg. 7368.

RGE núm. 10315/18, rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm. 10300/18, relativa a la política migratòria del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 136, pàg. 7599.

RGE núm. 11188/18, relativa a la política migratòria i
humanitària, DS núm. 141, pàg. 7885.

RGE núm. 13554/18, relativa a la violència de gènere, DS
núm. 146, pàg. 8208.

RGE núm. 14881/18, relativa a protocols i eines per fer
front a la violència de gènere, DS núm. 148, pàg. 8365.

Proposicions no de llei
RGE núm. 13835/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pacte de salaris i rendes, DS núm. 117, pàg. 6644.
RGE núm. 17254/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a regla de despesa d’entitats locals sanejades i
comunitats autònomes, DS núm. 138, pàg. 7716.

RGE núm. 1807/18, del Grup Parlamentari Més per
Mallorca, complementada amb l’escrit RGE núm. 1890/18,
relativa a ciència al Parlament, DS núm. 112, pàg. 6349.

RGE núm. 2154/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a bonificació del transport interinsular de
mercaderies, DS núm. 114, pàg. 6466.

RGE núm. 2353/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a compliment d’Espanya al dictamen del
Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 20 de juny
del 2017 sobre el dret a l’habitatge, DS núm. 119, pàg. 6745.

RGE núm. 2952/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a impuls de l’agenda feminista, DS núm. 117, pàg.
6632.

RGE núm. 3497/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Dia Mundial de la Salut, DS núm. 121, pàg. 6851.

RGE núm. 4407/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regulació de l’eutanàsia, DS núm. 123, pàg. 6983.

RGE núm. 8425/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a millora de les garanties d’accés a
l’habitatge, DS núm. 141, pàg. 7898.

RGE núm. 11723/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa al Museu de Mallorca, DS núm. 143, pàg.
8051.

RGE núm. 13553/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al tancament de la central tèrmica d’Es Murterar, DS
núm. 147, pàg. 8332.

SERRA I FERRER, VICENT (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 3676/18, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel
qual es regula el procediment d’autorització sanitària dels
centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del
Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes

Balears. Presa en consideració, DS núm. 129, pàg. 7249. Debat
i votació, DS núm. 142, pàg. 7982.

RGE núm. 7566/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i una diputada del
Grup Parlamentari Mixt, per la qual s’estableix la gratuïtat de
les places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes
Balears. Debat i votació, DS núm. 142, pàg. 7994.

Interpel·lacions
RGE núm. 245/18, relativa a política general del Govern en

matèria de salut, DS núm. 112, pàg. 6320.
RGE núm. 3555/18, relativa a política del Govern en relació

amb la problemàtica de l’Hospital residència de Cas Serres a
Eivissa, DS núm. 118, pàg. 6682.

Mocions
RGE núm. 2284/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de salut, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 245/18, DS núm. 114, pàg.
6445.

RGE núm. 3832/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la problemàtica de l’Hospital residència Cas Serres a Eivissa,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3555/18, DS
núm. 120, pàg. 6788.

Preguntes
RGE núm. 1041/18, relativa a mesures adoptades en relació

amb el brot d’hepatitis A. DS núm. 109, pàg. 6136.
RGE núm. 1043/18, relativa a manca de personal sanitari

durant les festes de Nadal. DS núm. 109, pàg. 6134.
RGE núm. 1325/18, relativa a manca de personal

d’infermeria durant les passades festes de Nadal. DS núm. 110,
pàg. 6199.

RGE núm. 1657/18, relativa a accés a la carrera
professional i promocions internes i de trasllat dels
professionals sanitaris. DS núm. 111, pàg. 6276.

RGE núm. 2319/18, relativa a servei d’ambulàncies a
Eivissa, DS núm. 113, pàg. 6377.

RGE núm. 3093/18, relativa a actuació del cap de servei
assistencial de la Gerència del Servei d’Urgències 061 adscrit
a l’ib-salut al procés de subrogació de la GSAIB, DS núm. 116,
pàg. 6544.

RGE núm. 3436/18, relativa a Decret de garantia de
demora, DS núm. 117, pàg. 6605.

RGE núm. 3623/18, relativa a llista d’espera de proves
radiològiques a l’Hospital de Manacor, DS núm. 118, pàg.
6673.

RGE núm. 3625/18, relativa a activitat hospitalària a
l’Hospital residència assistida de Cas Serres a Eivissa, DS núm.
118, pàg. 6675.

RGE núm. 3889/18, relativa a posada en marxa de l’entitat
pública empresarial Gestió Sanitària Assistencial de les Illes
Balears, DS núm. 120, pàg. 6776.

RGE núm. 4395/18, relativa a reserves de vacunes i
medicació profilàctica suficients per a l’any 2018, DS núm.
122, pàg. 6887.

RGE núm. 4595/18, relativa a metges contractats a
l’ib-salut, DS núm. 123, pàg. 6940.

RGE núm. 4596/18, relativa a indicacions de rehabilitació
de sòl pelvià postpart a l’Hospital de Son Espases, DS núm.
123, pàg. 6943.

RGE núm. 5447/18, relativa al decret de garantia de
demora, DS núm. 125, pàg. 7078.
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RGE núm. 8816/18, relativa al servei d’urgències a les Illes
Balears, DS núm. 134, pàg. 7370.

RGE núm. 10385/18, relativa a les complicacions
infectocontagioses als quiròfans de l’Hospital de Can Misses,
DS núm. 138, pàg. 7679.

RGE núm. 11075/18, relativa als incentius a l'Hospital Son
Espases, DS núm. 140, pàg. 7825.

RGE núm. 11204/18, relativa a la indemnització o plus per
residència en els pressuposts del 2019, DS núm. 141, pàg.
7881.

RGE núm. 11390/18, relativa a disminució del servei mèdic
a la Unitat Bàsica de Cala d’Or, DS núm. 143, pàg. 8023.

RGE núm. 11794/18, relativa a suspensió dels tractaments
domiciliaris dependents de l'Hospital Son Llàtzer, DS núm.
143, pàg. 8029.

RGE núm. 13340/18, relativa a la proporció de vuit metges
que venen per cada un que se’n va, DS núm. 145, pàg. 8134.

RGE núm. 13582/18, relativa als concerts amb l’assistència
sanitària privada, DS núm. 146, pàg. 8205.

Proposicions no de llei
RGE núm. 247/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a traspàs dels recursos humans de les Unitats de Conductes
Addictives per tal d’integrar-los en el Servei de Salut de les
Illes Balears, DS núm. 138, pàg. 7709.

RGE núm. 1721/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a creació d’un observatori de desigualtats en
salut per a les Illes Balears, DS núm. 140, pàg. 7848.

RGE núm. 3497/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Dia Mundial de la Salut, DS núm. 121, pàg. 6851.

RGE núm. 4407/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regulació de l’eutanàsia, DS núm. 123, pàg. 6983.

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICÒRDIA (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 6022/18, relativa a situació de les

infraestructures sanitàries a l’illa de Menorca, DS núm. 126,
pàg. 7133.

RGE núm. 10289/18, relativa al servei d’urgències de
l’Hospital Mateu Orfila de Menorca, DS núm. 136, pàg. 7587.

RGE núm. 10552/18, relativa als compromisos pel que fa
a la xarxa d’aigües de Menorca, DS núm. 139, pàg. 7761.

RGE núm. 11071/18, relativa a l'OSP de la ruta
Menorca-Madrid, DS núm. 140, pàg. 7820.

RGE núm. 11202/18, relativa a les actuacions a la central
tèrmica de Maó, DS núm. 141, pàg. 7879.

Al·lusions
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

SUREDA I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears)

Projectes de llei
RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies, DS núm. 133,

pàg. 7332.

RGE núm. 9933/18, de serveis a les persones en l’àmbit
social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm.
142, pàg. 7987.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

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 de les Illes
Balears, DS núm. 124, pàg. 7057.

RGE núm. 4582/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, de memòria democràtica de les Illes Balears, DS núm.
116, pàg. 6566.

RGE núm. 10096/17, del Grup Parlamentari Popular, de
suport a la família i a la maternitat, Presa en consideració, DS
núm. 115, pàg. 6513.

RGE núm. 10225/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Socialista, MÉS per Mallorca, El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS i dues diputades del Grup
Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 4/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització. Presa en consideració, DS núm. 118, pàg.
6696.

RGE núm. 2149/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, del tercer
sector d’acció social. Presa en consideració, DS núm. 120, pàg.
6799. DS núm. 122, pàg. 6914.

RGE núm. 3676/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel
qual es regula el procediment d’autorització sanitària dels
centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del
Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes
Balears. Presa en consideració, DS núm. 129, pàg. 7249. Debat
i votació, DS núm. 142, pàg. 7982.

RGE núm. 6802/18, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Mixt, Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, de
modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis
professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi
professional de docents de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 141, pàg. 7919.

RGE núm. 7566/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i una diputada del
Grup Parlamentari Mixt, per la qual s’estableix la gratuïtat de
les places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes
Balears, Presa en consideració, DS núm. 134, pàg. 7430. Debat
i votació, DS núm. 142, pàg. 7994.

Mocions
RGE núm. 1723/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

política cultural del Govern, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 199/18, DS núm. 112, pàg. 6326.

RGE núm. 2177/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d’igualtat entre homes i dones corresponent al personal
educatiu, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 14131/17, DS
núm. 113, pàg. 6390.

RGE núm. 2284/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de salut, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 245/18, DS núm. 114, pàg.
6445.
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RGE núm. 3085/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern pel que fa a la Fundació Institut
Socioeducatiu S’Estel, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 2320/18, DS núm. 117, pàg. 6619.

RGE núm. 3832/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la problemàtica de l’Hospital residència Cas Serres a Eivissa,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3555/18, DS
núm. 120, pàg. 6788.

RGE núm. 4499/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a millora de les polítiques per a l’educació a
l’etapa 0-3 anys a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 3848/18, DS núm. 123, pàg. 6958.

RGE núm. 5799/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a política general del Govern envers el Pacte
Educatiu, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4379/18, DS núm. 126, pàg. 7160.

RGE núm. 6666/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general d’inversions dutes a terme per la Conselleria
d’Educació i Universitat, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 4318/18, DS núm. 134, pàg. 7392.

RGE núm. 11271/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en els centres educatius de les Illes
Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
1921/18, DS núm. 142, pàg. 7955.

RGE núm. 12470/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb les mesures pel
que fa a l'aplicació dels objectius de desenvolupament
sostenible a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 1662/18, DS núm. 145, pàg. 8186.

Preguntes
RGE núm. 1312/18, relativa a manca de recursos del Museu

de Mallorca. DS núm. 110, pàg. 6187.
RGE núm. 1920/18, relativa a seguretat al centre Es Pinaret,

DS núm. 112, pàg. 6299.
RGE núm. 2368/18, relativa a futura llei educativa, DS

núm. 114, pàg. 6425.
RGE núm. 2977/18, relativa a teràpia ocupacional a Can

Misses, DS núm. 116, pàg. 6535.
RGE núm. 3620/18, relativa a conciliació de la vida

familiar a Son Espases, DS núm. 118, pàg. 6668.
RGE núm. 3885/18, relativa a Art Jove, DS núm. 120, pàg.

6768.
RGE núm. 4390/18, relativa a creació d’unitat

d’hemodinàmica a Son Llàtzer. DS núm. 122, pàg. 6882.
RGE núm. 5249/18, relativa al centre de formació a l’antiga

estació del Port de Ciutadella, DS núm. 124, pàg. 7004.
RGE núm. 6011/18, relativa a increment del consum

d’heroïna, DS núm. 126, pàg. 7141.
RGE núm. 7479/18, relativa a la sala d’hemodinàmica de

Son Llàtzer, DS núm. 131, pàg. 7287.
RGE núm. 10244/18, relativa al centre sociosanitari de

Felanitx, DS núm. 136, pàg. 7582.
RGE núm. 11066/18, relativa a la biblioteca de l’ESADIB,

DS núm. 140, pàg. 7813.
RGE núm. 11355/18, relativa a reunions electorals amb

empleats públics, DS núm. 143, pàg. 8020.
RGE núm. 13003/18, relativa a les ajudes al Parc de

Llevant, DS núm. 144, pàg. 8075.
RGE núm. 13578/18, relativa als interins per al pròxim curs

escolar, DS núm. 146, pàg. 8199.
RGE núm. 14938/18, relativa a la introducció de les TIC,

DS núm. 148, pàg. 8357.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8405/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

ús de la llengua materna com a llengua vehicular per a alumnes
amb necessitats educatives especials, amb problemes
d’aprenentatge i/o de recent incorporació, DS núm. 123, pàg.
6972.

RGE núm. 4319/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
estudi i propostes de millora dels Serveis de Menors i Família
de les Illes Balears, DS núm. 114, pàg. 6456.

RGE núm. 247/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a traspàs dels recursos humans de les Unitats de Conductes
Addictives per tal d’integrar-los en el Servei de Salut de les
Illes Balears, DS núm. 138, pàg. 7709.

RGE núm. 1721/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a creació d’un observatori de desigualtats en
salut per a les Illes Balears, DS núm. 140, pàg. 7848.

RGE núm. 2351/18, dels grups parlamentaris Socialista,
MÉS per Mallorca i Popdem Illes Balears, relativa a escacs
com a eina pedagògica, DS núm. 141, pàg. 7913. 

RGE núm. 3102/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a regulació, reconeixement i difusió de la musicoteràpia, DS
núm. 121, pàg. 6862.

RGE núm. 3497/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Dia Mundial de la Salut, DS núm. 121, pàg. 6851.

RGE núm. 11723/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa al Museu de Mallorca, DS núm. 143, pàg.
8051.

RGE núm. 14575/18, de tots els grups parlamentaris,
relativa al suport a les famílies de les persones desaparegudes,
DS núm. 147, pàg. 8325.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 13187/18, presentat per la Comissió Tècnica

Interinsular, com a proposta de delegació de competències al
Consell de Mallorca de les facultats que, com a administració
gestora, exerceix ara l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca, DS
núm. 149, pàg. 8432.

TADEO I FLORIT, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 4434/18, de promoció de la seguretat i la salut

en el treball a les Illes Balears, 
DS núm. 133, pàg. 7312.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 14160/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de modificació de
l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del
comerç minorista, Presa en consideració, DS núm. 139, pàg.
7801. Debat i votació, DS núm. 146, pàg. 8220.

Interpel·lacions
RGE núm. 301/18, relativa a política general del Govern en

relació amb la sinistralitat laboral a les Illes Balears, DS núm.
113, pàg. 6384.
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RGE núm. 9966/18, relativa a política del Govern en relació
amb el sector del comerç, DS núm. 138, pàg. 7691.

Mocions
RGE núm. 2467/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del govern en relació amb la sinistralitat
laboral a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 301/18, DS núm. 115, pàg. 6503.

RGE núm. 10926/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb el sector del
comerç, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 9966/18, DS
núm. 140, pàg. 7836.

Preguntes
RGE núm. 2729/18, relativa a diversificació econòmica i

redistribució de la riquesa que genera el sector turístic, DS
núm. 115, pàg. 6481.

RGE núm. 3439/18, relativa a lluita contra la venda
ambulant il·legal, DS núm. 117, pàg. 6597.

RGE núm. 3799/18, relativa a la gran superfície comercial
de Ses Fontanelles, DS núm. 119, pàg. 6714.

RGE núm. 4598/18, relativa a consens en el criteri del
Govern per liquidar les bestretes als consells insulars, DS núm.
123, pàg. 6932.

RGE núm. 7525/18, relativa a la fiscalitat de les Illes
Balears, DS núm. 131, pàg. 7291.

RGE núm. 8818/18, relativa a les xifres de l'atur a les Illes
Balears, DS núm. 134, pàg. 7377.

RGE núm. 10389/18, relativa als criteris en la liquidació de
bestretes als consells insulars, DS núm. 138, pàg. 7682.

RGE núm. 10547/18, relativa a la reducció de l’elevada
temporalitat del mercat laboral, DS núm. 139, pàg. 7764.

RGE núm. 11206/18, relativa al tancament de l’empresa
CEMEX, DS núm. 141, pàg. 7884.

RGE núm. 11388/18, relativa al tancament dels llocs a
Menorca, DS núm. 142, pàg. 7940.

RGE núm. 13006/18, relativa a evolució de l’economia i
mercat laboral, DS núm. 145, pàg. 8123.

Proposicions no de llei
RGE núm. 13835/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pacte de salaris i rendes, DS núm. 117, pàg. 6644.
RGE núm. 793/18, dels grups parlamentaris Podem Illes

Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a
defensa del sistema públic de pensions.
DS núm. 112, pàg. 6337.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 3676/18, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel
qual es regula el procediment d’autorització sanitària dels
centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del
Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes

Balears. Presa en consideració, DS núm. 129, pàg. 7249. Debat
i votació, DS núm. 142, pàg. 7982.

RGE núm. 10528/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i Mixt, de mesures de protecció de la badia
de Sant Antoni de Portmany, Presa en consideració, DS núm.
144, pàg. 8089.

Mocions
RGE núm. 3832/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la problemàtica de l’Hospital residència Cas Serres a Eivissa,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3555/18, DS
núm. 120, pàg. 6788.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1350/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

equiparació salarial dels cossos de l’Estat, DS núm. 140, pàg.
7856.

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 13840/17, de cossos i escales propis del Consell

Consultiu de les Illes Balears. DS núm. 111, pàg. 6288.

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 de les Illes
Balears, DS núm. 124, pàg. 7057.

RGE núm. 6612/18, de tots els diputats i diputades de la
Cambra, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats i les
diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del
Govern de les Illes Balears. Presa en consideració, DS núm.
130, pàg. 7272. Presa en consideració, DS núm. 130, pàg.
7272.

RGE núm. 7566/18, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i una diputada del
Grup Parlamentari Mixt, per la qual s’estableix la gratuïtat de
les places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes
Balears, Presa en consideració, DS núm. 134, pàg. 7430. Debat
i votació, DS núm. 142, pàg. 7994.

Mocions
RGE núm. 2284/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de salut, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 245/18, DS núm. 114, pàg.
6445.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1807/18, del Grup Parlamentari Més per

Mallorca, complementada amb l’escrit RGE núm. 1890/18,
relativa a ciència al Parlament, DS núm. 112, pàg. 6349.

RGE núm. 3497/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Dia Mundial de la Salut, DS núm. 121, pàg. 6851.

RGE núm. 4407/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regulació de l’eutanàsia, DS núm. 123, pàg. 6983.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)
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Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 2953/18, dels grups parlamentaris Mixt i

Socialista, de reforma de l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un senador
propi, amb independència del que triï l’illa d’Eivissa. Presa en
consideració, DS núm. 129, pàg. 7240.

RGE núm. 4406/18, de tots els grups parlamentaris, de
protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola
dels danys que puguin produir l’exploració, recerca i explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals. Presa en
consideració, DS núm. 129, pàg. 7260.

Mocions
RGE núm. 4013/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en relació amb la protecció de la
posidònia, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
770/18, DS núm. 121, pàg. 6836.

RGE núm. 4328/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de transport públic,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1413/18. DS
núm. 122, pàg. 6902.

RGE núm. 4499/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a millora de les polítiques per a l’educació a
l’etapa 0-3 anys a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 3848/18, DS núm. 123, pàg. 6958.

Preguntes
RGE núm. 3212/18, relativa a condicions del transport

públic de Palma per als residents a Formenera, a Eivissa i a
Menorca, DS núm. 117, pàg. 6593.

RGE núm. 4374/18, relativa a ofensiva del Govern de
l’Estat i els seus socis contra la llengua pròpia de les Illes
Balears. DS núm. 122, pàg. 6893.

RGE núm. 5498/18, relativa a polítiques de transport
marítim, DS núm. 125, pàg. 7083.

RGE núm. 5937/18, relativa a les prospeccions
d’hidrocarburs, DS núm. 126, pàg. 7148.

RGE núm. 6758/18, relativa al Pla integral de formació
professional, DS núm. 128, pàg. 7236.

VIDAL I VIDAL, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 7767/18, del Grup Parlamentari Mixt; RGE núm.

7768/18, del Grup Parlamentari Popular, i RGE núm. 7875/18,
d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de
devolució, al Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les
Illes Balears, DS núm. 134, pàg. 7441.

Interpel·lacions

RGE núm. 541/18, relativa a política general del Govern en
relació amb les interconnexions del Pla Hidrològic, DS núm.
114, pàg. 6439.

RGE núm. 4317/18, relativa a política general d’inversions
dutes a terme per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca, DS núm. 134, pàg. 7387.

RGE núm. 9966/18, relativa a política del Govern en relació
amb el sector del comerç, DS núm. 138, pàg. 7691.

Mocions
RGE núm. 2897/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a interconnexions del Pla Hidrològic, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 541/18, DS núm. 116, pàg. 6557.

Preguntes
RGE núm. 1656/18, relativa a actuacions en relació amb les

aigües residuals. DS núm. 111, pàg. 6264.
RGE núm. 1927/18, relativa a diàleg i consens en

l’ampliació del parc de S’Albufera, DS núm. 112, pàg. 6304.
RGE núm. 2728/18, relativa a inversió en millora i

reconversió d’establiments hotelers, DS núm. 115, pàg. 6484.
RGE núm. 2979/18, relativa a retard de la concessió

d’ajudes del Pla de desenvolupament rural als pagesos de les
Illes Balears, DS núm. 116, pàg. 6537.

RGE núm. 3751/18, relativa a atacs de cans a les guardes
d’ovelles, DS núm. 119, pàg. 6713.

RGE núm. 7527/18, relativa als agricultors de les Illes
Balears, DS núm. 131, pàg. 7293.

RGE núm. 11386/18, relativa a les actuacions del Govern
en relació amb les inundacions de la zona de Pollença, DS núm.
142, pàg. 7935.

RGE núm. 13337/18, relativa a la situació dels torrents a
Palma, DS núm. 145, pàg. 8125.

Proposicions no de llei
RGE núm. 668/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a assistència sanitària les 24 hores a Cala d’Or, atès l’empat
produït en comissió, DS núm. 116, pàg. 6584.

VILARET I GONZÁLEZ, AGUSTINA (Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca)

Projectes de llei
RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies, DS núm. 133,

pàg. 7332.
RGE núm. 9933/18, de serveis a les persones en l’àmbit

social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm.
142, pàg. 7987.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 2149/18, dels grups parlamentaris Socialista,

Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, del tercer
sector d’acció social. Presa en consideració, DS núm. 120, pàg.
6799.  DS núm. 122, pàg. 6914.
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RGE núm. 6802/18, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Mixt, Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, de
modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis
professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi
professional de docents de les Illes Balears. Presa en
consideració, DS núm. 141, pàg. 7919.

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, propostes de resolució, DS núm. 137, pàg. 7606.

Mocions
RGE núm. 4499/18, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a millora de les polítiques per a l’educació a
l’etapa 0-3 anys a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 3848/18, DS núm. 123, pàg. 6958.

RGE núm. 6666/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general d’inversions dutes a terme per la Conselleria
d’Educació i Universitat, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 4318/18, DS núm. 134, pàg. 7392.

RGE núm. 11271/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en els centres educatius de les Illes
Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
1921/18, DS núm. 142, pàg. 7955.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3102/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a regulació, reconeixement i difusió de la musicoteràpia, DS
núm. 121, pàg. 6862.

RGE núm. 4511/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a anunci del final de la banda terrorista ETA, DS núm. 125,
pàg. 7105.

RGE núm. 5799/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a política general del Govern envers el Pacte
Educatiu, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4379/18, DS núm. 126, pàg. 7160.

RGE núm. 11723/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa al Museu de Mallorca, DS núm. 143, pàg.
8051.

RGE núm. 14575/18, de tots els grups parlamentaris,
relativa al suport a les famílies de les persones desaparegudes,
DS núm. 147, pàg. 8325.

Promesa del càrrec, DS núm. 117, pàg. 6593.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I
ESPORTS, FRANCESCA TUR I RIERA

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Interpel·lacions
RGE núm. 199/18, relativa a política cultural. DS núm. 110,

pàg. 6207.

Preguntes

RGE núm. 1040/18, relativa a utilització de recursos públics
per premiar els que actuen contra l’Estat de dret. DS núm. 109,
pàg. 6127.

RGE núm. 1312/18, relativa a manca de recursos del Museu
de Mallorca. DS núm. 110, pàg. 6187.

RGE núm. 1737/18, relativa a la seu de l’eliminatòria de
quarts de final de la Copa Davis. DS núm. 111, pàg. 6263.

RGE núm. 2259/18, relativa a contractació del director
gerent del velòdrom del Palma Arena, DS núm. 113, pàg. 6372.

RGE núm. 2375/18, relativa a criteris establerts per a la
celebració de proves esportives a entorn naturals, DS núm. 114,
pàg. 6421.

RGE núm. 2377/18, relativa a regulació dels albergs
juvenils, DS núm. 114, pàg. 6423.

RGE núm. 2731/18, relativa a proposta sobre quina ha de
ser el model de televisió pública, DS núm. 115, pàg. 6490.

RGE núm. 3621/18, relativa a la Naveta dels Tudons, DS
núm. 118, pàg. 6669.

RGE núm. 3755/18, relativa a la valoració dels candidats a
la borsa de treball de l’orquestra simfònica, DS núm. 119, pàg.
6710.

RGE núm. 3885/18, relativa a Art Jove, DS núm. 120, pàg.
6768.

RGE núm. 4388/18, relativa a estratègia de gestió a IB3. DS
núm. 122, pàg. 6880.

RGE núm. 6759/18, relativa a actuacions del Govern de les
Illes Balears a Menorca en relació amb els equipaments
culturals a l’illa, DS núm. 128, pàg. 7232.

RGE núm. 11074/18, relativa a la gestió en el Museu de
Mallorca, DS núm. 140, pàg. 7814.

RGE núm. 11198/18, relativa al Museu de Mallorca, DS
núm. 141, pàg. 7873.

RGE núm. 11355/18, relativa a reunions electorals amb
empleats públics, DS núm. 143, pàg. 8020.

RGE núm. 11796/18, relativa a IB3 com a model de
transparència i pluralitat, DS núm. 143, pàg. 8024.

RGE núm. 13339/18, relativa a les polítiques
d’emancipació juvenil, DS núm. 145, pàg. 8139.

RGE núm. 13585/18, relativa a títols de coneixement de
llengua catalana. DS núm. 147, pàg. 8283.

RGE núm. 14594/18, relativa a l’exclusió d’un mitjà de
comunicació local a Eivissa de les subvencions per al foment
de la llengua catalana, DS núm. 147, pàg. 8285.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11723/18, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa al Museu de Mallorca, DS núm. 143, pàg.
8051.

CONSELLER D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT, MARTÍ
XAVIER MARCH I CERDÀ

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Interpel·lacions
RGE núm. 11437/17, relativa a coneixement i supervisió de

la idoneïtat dels continguts utilitzats en els centres escolars de
les Illes Balears. DS núm. 109, pàg. 6144.
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RGE núm. 14131/17, relativa a pla d’igualtat entre homes
i dones corresponent al personal educatiu. DS núm. 111, pàg.
6283.

RGE núm. 1921/18, relativa a política del Govern en relació
amb les infraestructures educatives, DS núm. 140, pàg. 7831.

RGE núm. 2753/18, relativa a política general del Govern
en relació amb els consensos en matèria d’educació, DS núm.
117, pàg. 6614.

RGE núm. 3848/18, relativa a política general educativa de
0 a 3 anys, DS núm. 121, pàg. 6830.

RGE núm. 4318/18, relativa a política general d’inversions
dutes a terme per la Conselleria d’Educació i Universitat, DS
núm. 126, pàg. 7154.

RGE núm. 4379/18, relativa a política general del Govern
envers el Pacte Educatiu, DS núm. 124, pàg. 7019.

RGE núm. 9967/18, relativa a inici del curs escolar 2018-
2019, DS núm. 139, pàg. 7775.

Preguntes
RGE núm. 1046/18, relativa a ràtios d’educació infantil. DS

núm. 109, pàg. 6132.
RGE núm. 1047/18, relativa a gestió de la convocatòria

d’ajuts a les associacions i federacions de pares i mares. DS
núm. 109, pàg. 6133.

RGE núm. 1324/18, relativa a sentència del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears sobre la retallada de
l’horari de l’assignatura de religió. DS núm. 110, pàg. 6198.

RGE núm. 1326/18, relativa a problemes de manteniment
en el Conservatori de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 110, pàg. 6195.

RGE núm. 1513/18, relativa a situació de la creació del
Centre integrat d’hostaleria a Ciutadella. DS núm. 110, pàg.
6192.

RGE núm. 1618/18, relativa a canvis en la política
d’estabilitat de personal docent interí. DS núm. 111, pàg. 6267.

RGE núm. 1619/18, relativa a oposició de la Conselleria
d’Educació a traslladar estudis universitaris. DS núm. 111, pàg.
6268.

RGE núm. 1658/18, relativa al programa Amb tots els
sentits. DS núm. 111, pàg. 6273.

RGE núm. 1660/18, relativa a abandonament escolar a les
Illes Balears. DS núm. 111, pàg. 6275.

RGE núm. 1923/18, relativa a regulació dels ATD i AD, DS
núm. 112, pàg. 6300.

RGE núm. 2188/18, relativa a resultat dels alumnes de les
Illes Balears a la selectivitat, DS núm. 112, pàg. 6311.

RGE núm. 2368/18, relativa a futura llei educativa, DS
núm. 114, pàg. 6425.

RGE núm. 2369/18, relativa a transport escolar des de Cala
en Porter a Alaior, DS núm. 114, pàg. 6426.

RGE núm. 2719/18, relativa a avançament de les
recuperacions extraordinàries de segon de batxillerat, DS núm.
115, pàg. 6487.

RGE núm. 2721/18, relativa a pacte educatiu, DS núm. 115,
pàg. 6482.

RGE núm. 2982/18, relativa al compliment de les promeses
en matèria educativa, DS núm. 116, pàg. 6539.

RGE núm. 3438/18, relativa a zonificació escolar de cara al
proper curs, DS núm. 117, pàg. 6604.

RGE núm. 3615/18, relativa a pla de xoc de nouvinguts, DS
núm. 118, pàg. 6662.

RGE núm. 3626/18, relativa a nou institut d’educació a
Maioris, DS núm. 118, pàg. 6671.

RGE núm. 3753/18, relativa a mesures per disminuir el
fracàs escolar a les Illes Balears, DS núm. 119, pàg. 6720.

RGE núm. 3754/18, relativa a noves instal·lacions del CEIP
Ses Planes, DS núm. 119, pàg. 6709.

RGE núm. 3837/18, relativa a valoració de la reunió amb
les APIMA de Menorca, DS núm. 119, pàg. 6716.

RGE núm. 3890/18, relativa al respecte al caràcter
negociador de les meses sectorials, DS núm. 120, pàg. 6769.

RGE núm. 3891/18, relativa a demanda de la comunitat
educativa de l’IES Quartó del Rei, DS núm. 120, pàg. 6772.

RGE núm. 4085/18, relativa a actuacions contra
l’assetjament escolar, DS núm. 121, pàg. 6823.

RGE núm. 4392/18, relativa a retard en l’inici de la nova
escola d’Inca, DS núm. 122, pàg. 6884.

RGE núm. 4394/18, relativa a procés d’escolarització
previst per al proper curs, DS núm. 122, pàg. 6886.

RGE núm. 4589/18, relativa a recurs d’educació, DS núm.
123, pàg. 6934.

RGE núm. 4597/18, relativa al nou CEIP Sant Ferran de Ses
Roques de Formentera, DS núm. 123, pàg. 6931.

RGE núm. 5249/18, relativa al centre de formació a l’antiga
estació del Port de Ciutadella, DS núm. 124, pàg. 7004.

RGE núm. 5260/18, relativa al caos a les llistes d’interins,
DS núm. 124, pàg. 7011.

RGE núm. 5449/18, relativa a ràtios per alumne, DS núm.
125, pàg. 7079.

RGE núm. 6026/18, relativa a la situació dels terrenys per
a la nova escola de Campos, DS núm. 126, pàg. 7146.

RGE núm. 6034/18, relativa a la Llei de contractes del
sector públic en matèria d’I+D+I, DS núm. 126, pàg. 7147.

RGE núm. 6513/18, relativa a l’incompliment de l’acord
marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de
l’ensenyament públic, DS núm. 126, pàg. 7139.

RGE núm. 6758/18, relativa al Pla integral de formació
professional, DS núm. 128, pàg. 7236.

RGE núm. 6766/18, relativa a l’adaptació de l’educació a
les necessitats dels alumnes, DS núm. 127, pàg. 7217.

RGE núm. 7522/18, relativa a la proposta del model
lingüístic, DS núm. 132, pàg. 7304.

RGE núm. 8817/18, relativa a infants a barracons durant el
present curs escolar, DS núm. 134, pàg. 7367.

RGE núm. 10288/18, relativa al personal de suport que hi
ha actualment als centres educatius, DS núm. 136, pàg. 7593.

RGE núm. 10533/18, relativa a recursos informàtics als
centres educatius, DS núm. 139, pàg. 7755.

RGE núm. 10548/18, relativa als compromisos del Govern
en matèria educativa amb Formentera, DS núm. 139, pàg. 7766.

RGE núm. 10549/18, relativa a les obres de millora i
adequació de l’Escola d’Arts d’Eivissa, DS núm. 139, pàg.
7754.

RGE núm. 11066/18, relativa a la biblioteca de l’ESADIB,
DS núm. 140, pàg. 7813.

RGE núm. 11069/18, relativa als menús dels menjadors
escolars, DS núm. 140, pàg. 7811.

RGE núm. 11795/18, relativa a estructura de personal de la
Conselleria d’Educació i Universitat, DS núm. 143, pàg. 8011.

RGE núm. 13539/18, relativa al Decret d’admissió
d’alumnes, DS núm. 145, pàg. 8127.

RGE núm. 13541/18, relativa al funcionament de la
Conselleria d’Educació i Universitat, DS núm. 145, pàg. 8133.

RGE núm. 13576/18, relativa a les places d’educació de 0
a 3 anys, DS núm. 146, pàg. 8201.
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RGE núm. 13578/18, relativa als interins per al pròxim curs
escolar, DS núm. 146, pàg. 8199.

RGE núm. 13581/18, relativa a la importància de la
formació acadèmica per part de la Conselleria d’Educació, DS
núm. 146, pàg. 8200.

RGE núm. 14598/18, relativa a les solucions a les famílies
amb infants autistes de Balears Gaspar Hauser, DS núm. 147,
pàg. 8295.

RGE núm. 14938/18, relativa a la introducció de les TIC,
DS núm. 148, pàg. 8357.

RGE núm. 14948/18, relativa a l’atenció a l’alumnat amb
discapacitats, DS núm. 148, pàg. 8358.

RGE núm. 15138/18, relativa a requisits per ser mestre a les
Illes Balears, DS núm. 148, pàg. 8364.

CONSELLERA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES, CATALINA CLADERA I CRESPÍ

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Decrets llei
3/2018, de 29 d’octubre, de concessió d’un crèdit

extraordinari per atendre despeses inajornables derivades de les
inundacions provocades per les fortes pluges del dia 9
d’octubre de 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 144, pàg. 8098.

4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits
suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de
sentències judicials pendents de pagament enl’àmbit de laLlei
4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018; i de modificació del Decret llei
2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres
mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per
les pluges intenses i les inundacions de dia 9 d’octubre de 2018
a la comarca de Llevant de Mallorca (escrit RGE núm.
14780/18, del Govern de les Illes Balears), DS núm. 148, pàg.
8389.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 13164/18, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS; 13165/18, del Grup
Parlamentari Mixt, i 13166/18, del Grup Parlamentari Popular,
al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019,
DS núm. 145, pàg. 8153.

Interpel·lacions
RGE núm. 1806/18, relativa a política general del Govern

en matèria de bestretes als consells insulars, DS num. 143, pàg.
8037.

RGE núm. 11713/18, relativa a actuacions en situació de
risc, DS núm. 145, pàg. 8147.  

Preguntes

RGE núm. 1322/18, relativa a protocol d’intencions signat
amb el Ministeri d’Hisenda per a actuacions en matèria de
carreteres. DS núm. 110, pàg. 6193.

RGE núm. 1926/18, relativa a diàleg i consens amb la
fórmula de càlcul per a la liquidació de bestretes als consells
insulars, DS núm. 112, pàg. 6303.

RGE núm. 2260/18, relativa a informe de la Sindicatura de
Comptes sobre l’anàlisi del deute, DS núm. 113, pàg. 6373.

RGE núm. 2955/18, relativa a impacte de la Compilació del
Dret Civil, DS núm. 116, pàg. 6545.

RGE núm. 3435/18, relativa a nous tributs ambientals, DS
núm. 117, pàg. 6602.

RGE núm. 3752/18, relativa a recursos suficients per a
educació i salut, DS núm. 119, pàg. 6719.

RGE núm. 3879/18, relativa a policies interins, DS núm.
120, pàg. 6767.

RGE núm. 4598/18, relativa a consens en el criteri del
Govern per liquidar les bestretes als consells insulars, DS núm.
123, pàg. 6932.

RGE núm. 5259/18, relativa a modificació o derogació de
la Llei de finançament dels consells insulars, DS núm. 124,
pàg. 7007.

RGE núm. 6021/18, relativa a la millora de les partides
d’inversions en el pressupost de l’Estat, DS núm. 126, pàg.
7144.

RGE núm. 6767/18, relativa a les oposicions a la CAIB, DS
núm. 127, pàg. 7219.

RGE núm. 6768/18, relativa a pagament del protocol de
carreteres, DS núm. 127, pàg. 7220.

RGE núm. 8821/18, relativa al nou REB, DS núm. 134,
pàg. 7380.

RGE núm. 10274/18, relativa a recurs al TEAR de la
valoració d’immobles, DS núm. 136, pàg. 7596.

RGE núm. 10375/18, relativa a projecte de llei del foc, DS
núm. 138, pàg. 7675.

RGE núm. 10386/18, relativa al nou sistema de finançament
per a les Illes Balears, DS núm. 138, pàg. 7680.

RGE núm. 10389/18, relativa als criteris en la liquidació de
bestretes als consells insulars, DS núm. 138, pàg. 7682.

RGE núm. 10532/18, relativa a la valoració de les
deduccions fiscals per a les famílies amb estudiants a fora, DS
núm. 139, pàg. 7767.

RGE núm. 11073/18, relativa a entrada en vigor del nou
REB, DS núm. 140, pàg. 7823.

RGE núm. 11201/18, relativa a l’acord entre el Govern
central i Podemos en relació amb els pressuposts generals de
l’Estat per al 2019, DS núm. 141, pàg. 7877.

RGE núm. 11276/18, relativa a la implantació de la UME
a les Illes Balears, DS núm. 141, pàg. 7871.

RGE núm. 11280/18, relativa a la dotació d’una unitat
efectiva de la UME a les Illes Balears de forma permanent, DS
núm. 141, pàg. 7882.

RGE núm. 11386/18, relativa a les actuacions del Govern
en relació amb les inundacions de la zona de Pollença, DS núm.
142, pàg. 7935.

RGE núm. 11792/18, relativa a transparència a la
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, DS núm.
143, pàg. 8028.

RGE núm. 12464/18, relativa a l’aprovació del REB, DS
núm. 143, pàg. 8032.

RGE núm. 13583/18, relativa al manteniment del que va
pronunciar la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
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a la compareixença de dia23 d’octubre passat, DS núm. 146,
pàg. 8197.

RGE núm. 13584/18, relativa a la fiscalitat a les Illes
Balears, DS núm. 146, pàg. 8206.

RGE núm. 14784/18, presentada en substitució de la RGE
núm. 14588/18, relativa a l’Oficina d’Habitatge Buit, DS núm.
147, pàg. 8291.

Compareixences
RGE núm. 8779/18, en relació amb la presència del límit

màxim de despesa no financera per al’exercici del 2019, DS
núm. 134, pàg. 7403.

RGE núm. 9934/18, per tal d’exposar el contingut del
Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears
de l’any 2017, DS núm. 138, pàg. 7729.

RGE núm. 13440/18, per tal de donar compliment a la
Proposició no de llei RGE núm 2898/18, relativa a la Unitat
Militar d’Emergències, UME, a les Illes Balears.
DS núm. 147, pàg. 8309.

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

Projectes de llei
RGE núm. 4014/18, pel qual es modifica la Llei 12/2016,

de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, DS
núm. 133, pàg. 7352.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 7767/18, del Grup Parlamentari Mixt; RGE núm.

7768/18, del Grup Parlamentari Popular, i RGE núm. 7875/18,
d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de
devolució, al Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les
Illes Balears, DS núm. 134, pàg. 7441.

Interpel·lacions
RGE núm. 541/18, relativa a política general del Govern en

relació amb les interconnexions del Pla Hidrològic, DS núm.
114, pàg. 6439.

RGE núm. 770/18, relativa a política general del Govern en
relació amb la protecció de la posidònia, DS núm. 119, pàg.
6729.

RGE núm. 2399/18, relativa a lluita contra la processiònaria
del pi, DS núm. 116, pàg. 6552.

RGE núm. 3847/18, relativa a sostenibilitat mediambiental,
DS núm. 122, pàg. 6896.

RGE núm. 4317/18, relativa a política general d’inversions
dutes a terme per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca, DS núm. 134, pàg. 7387.

RGE núm. 9965/18, relativa a política general del Govern
en relació amb el tractament i la depuració d’aigües residuals
a les Illes Balears, DS núm. 141, pàg. 7891.

RGE núm. 12663/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca pel que fa a la gestió i a l’actuació a les
inundacions patides a Mallorca el passat mes d’octubre, DS
núm. 147, pàg. 8302.

Preguntes

RGE núm. 1316/18, relativa a Llei de residus. DS núm.
110, pàg. 6189.

RGE núm. 1323/18, relativa a agilitació de tramitacions
ambientals. DS núm. 110, pàg. 6194.

RGE núm. 1327/18, relativa a responsabilitat de la possible
sanció de la Unió Europea en matèria de tractament de residus.
DS núm. 110, pàg. 6197.

RGE núm. 1656/18, relativa a actuacions en relació amb les
aigües residuals. DS núm. 111, pàg. 6264.

RGE núm. 1927/18, relativa a diàleg i consens en
l’ampliació del parc de S’Albufera, DS núm. 112, pàg. 6304.

RGE núm. 1928/18, relativa a diàleg i consens en la
proposta de declaració de nova ZEPA, DS núm. 112, pàg.
6306.

RGE núm. 1929/18, relativa a mesures preventives, DS
núm. 112, pàg. 6307.

RGE núm. 2265/18, relativa a aigua dels aqüífers de Santa
Gertrudis a Eivissa, DS núm. 113, pàg. 6369.

RGE núm. 2378/18, relativa a mesures previstes a la revisió
del Pla hidrològic, DS núm. 114, pàg. 6424.

RGE núm. 2379/18, relativa a prohibició de la futura llei de
residus i sòls contaminants, DS núm. 114, pàg. 6430.

RGE núm. 2526/18, relativa a decret de posidònia, DS núm.
114, pàg. 6428.

RGE núm. 2979/18, relativa a retard de la concessió
d’ajudes del Pla de desenvolupament rural als pagesos de les
Illes Balears, DS núm. 116, pàg. 6537.

RGE núm. 3624/18, relativa a diferenciar l’únic riu a les
Illes Balears al Pla hidrològic, DS núm. 118, pàg. 6664.

RGE núm. 3743/18, relativa a noves instal·lacions del CEIP
Ses Planes, DS núm. 119, pàg. 6712.

RGE núm. 3751/18, relativa a atacs de cans a les guardes
d’ovelles, DS núm. 119, pàg. 6713.

RGE núm. 3893/18, relativa a trasllats dels llots de la
depuradora de Ferreries, DS núm. 120, pàg. 6765.

RGE núm. 4095/18, relativa a sondejos a la Mediterrània,
DS núm. 121, pàg. 6811.

RGE núm. 5257/18, relativa al pagament de les obres de
l’abocador de Ca Na Putxa, DS núm. 124, pàg. 7003.

RGE núm. 5440/18, relativa a llegat en depuració d’aigua,
DS núm. 125, pàg. 7071.

RGE núm. 6764/18, relativa a solucions als problemes que
genera a Santa Eulària del Riu la depuradora, DS núm. 127,
pàg. 7214.

RGE núm. 7527/18, relativa als agricultors de les Illes
Balears, DS núm. 131, pàg. 7293.

RGE núm. 7535/18, relativa a les necessitat dels pagesos,
DS núm. 132, pàg. 7305.

RGE núm. 8820/18, relativa a retirada del projecte de llei
agrària, DS núm. 134, pàg. 7372.

RGE núm. 10270/18, relativa a la implicació del Govern en
la Reserva de la Biosfera de Menorca, DS núm. 136, pàg. 7585.

RGE núm. 10292/18, relativa a abocament al Parc Natural
de Ses Salines, DS núm. 136, pàg. 7591.

RGE núm. 10390/18, relativa als 25 anys de la Reserva de
la Biosfera de Menorca, DS núm. 138, pàg. 7674.

RGE núm. 10534/18, relativa a les infraestructures per al
transport d’aigua, DS núm. 139, pàg. 7757.

RGE núm. 10552/18, relativa als compromisos pel que fa
a la xarxa d’aigües de Menorca, DS núm. 139, pàg. 7761.

RGE núm. 11387/18, relativa a les inversions a la
depuradora de Maó-Es Castell, DS núm. 142, pàg. 7937.
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RGE núm. 11388/18, relativa al tancament dels llocs a
Menorca, DS núm. 142, pàg. 7940.

RGE núm. 13003/18, relativa a les ajudes al Parc de
Llevant, DS núm. 144, pàg. 8075.

RGE núm. 13163/18, relativa a les intencions del Govern
respecte de la Llei agrària, DS núm. 144, pàg. 8076.

RGE núm. 13337/18, relativa a la situació dels torrents a
Palma, DS núm. 145, pàg. 8125.

RGE núm. 13341/18, relativa a la situació de les cabres que
resten a Es Vedrà, DS núm. 145, pàg. 8126.

RGE núm. 14595/18, relativa a la situació dels torrents a
l’illa de Menorca, DS núm. 147, pàg. 8284.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, PILAR COSTA I
SERRA

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Decrets llei
2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i

altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys
produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9
d’octubre del 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca, DS
núm. 142, pàg. 7966.

Preguntes
RGE núm. 1317/18, relativa a l’Agenda 2030. DS núm.

110, pàg. 6190.
RGE núm. 1930/18, relativa a dones maltractes a Eivissa,

DS núm. 112, pàg. 6308.
RGE núm. 2261/18, relativa a proposta de suprimir el

delicte d’enaltiment del terrorisme del Codi Penal, DS núm.
113, pàg. 6367.

RGE núm. 2980/18, relativa a compliment dels mandats del
Parlament, DS núm. 116, pàg. 6542.

RGE núm. 3090/18, relativa a aplicació de la Llei de
regulació de les corregudes de toros, DS núm. 116, pàg. 6531.

RGE núm. 3440/18, relativa a les iniciatives legislatives del
Govern, DS núm. 117, pàg. 6607.

RGE núm. 3756/18, relativa a compliment del codi ètic del
Govern, DS núm. 119, pàg. 6722.

RGE núm. 4531/18, relativa a ofensiva contra la llibertat
d’expressió,  DS núm. 122, pàg. 6879.

RGE núm. 5446/18, relativa a suport del Govern a un
pròfug de la justícia, DS núm. 125, pàg. 7070.

RGE núm. 5450/18, relativa a mesures del Govern en
relació amb un possible finançament del PSIB-PSOE, DS núm.
125, pàg. 7076.

RGE núm. 6747/18, relativa a traspàs de competències, DS
núm. 127, pàg. 7222.

RGE núm. 7524/18, relativa al nou REB i al sistema de
finançament, DS núm. 131, pàg. 7290.

RGE núm. 7525/18, relativa a la fiscalitat de les Illes
Balears, DS núm. 131, pàg. 7291.

RGE núm. 8655/18, rectificada mitjançant l'escrit RGE
núm. 8658/18, relativa al mòdul de dones per a la presó de
Menorca, DS núm. 134, pàg. 7368.

RGE núm. 10381/18, relativa a la Llei 9/2017, de
corregudes de bous i de protecció dels animals, DS núm. 138,
pàg. 7678.

RGE núm. 10550/18, relativa al referèndum
d’autodeterminació, DS núm. 139, pàg. 7758.

RGE núm. 14587/18, relativa a la implicació del Govern en
la Reserva de la Biosfera de Menorca, DS núm. 147, pàg. 8288.

RGE núm. 14596/18, relativa a la llista d’espera a l’Oficina
de la Dona a Eivissa, DS núm. 147, pàg. 8293.

RGE núm. 14737/18, relativa a la transferència de les
competències de justícia, DS núm. 147, pàg. 8292.

RGE núm. 14881/18, relativa a protocols i eines per fer
front a la violència de gènere, DS núm. 148, pàg. 8365.

CONSELLERA DE SALUT, PATRICIA JUANA GÓMEZ
I PICARD

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Interpel·lacions
RGE núm. 245/18, relativa a política general del Govern en

matèria de salut, DS núm. 112, pàg. 6320.
RGE núm. 3555/18, relativa a política del Govern en relació

amb la problemàtica de l’Hospital residència de Cas Serres a
Eivissa, DS núm. 118, pàg. 6682.

Preguntes
RGE núm. 1034/18, relativa a cas d’hepatitis A. DS núm.

109, pàg. 6136.
RGE núm. 1041/18, relativa a mesures adoptades en relació

amb el brot d’hepatitis A. DS núm. 109, pàg. 6136.
RGE núm. 1042/18, relativa a rebuig a la imposició del

català a la sanitat. DS núm. 109, pàg. 6129.
RGE núm. 1043/18, relativa a manca de personal sanitari

durant les festes de Nadal. DS núm. 109, pàg. 6134.
RGE núm. 1325/18, relativa a manca de personal

d’infermeria durant les passades festes de Nadal. DS núm. 110,
pàg. 6199.

RGE núm. 1653/18, relativa a conciliació familiar i laboral.
DS núm. 111, pàg. 6272.

RGE núm. 1657/18, relativa a accés a la carrera
professional i promocions internes i de trasllat dels
professionals sanitaris. DS núm. 111, pàg. 6276.

RGE núm. 1659/18, relativa a llistes d’espera quirúrgiques
a l’Hospital de Can Misses. DS núm. 111, pàg. 6266.

RGE núm. 2232/18, relativa a ascensor de Can Misses, DS
núm. 113, pàg. 6365.

RGE núm. 2257/18, relativa a projecte d’ascensor entre
l’aparcament i l’entrada principal de l’Hospital de Can Misses,
DS núm. 113, pàg. 6364.

RGE núm. 2319/18, relativa a servei d’ambulàncies a
Eivissa, DS núm. 113, pàg. 6377.

RGE núm. 2356/18, relativa a estat del Decret de sanitat
mortuòria, DS núm. 114, pàg. 6421.

RGE núm. 2720/18, relativa a Unitat de Linfedema, DS
núm. 115, pàg. 6488.

RGE núm. 2977/18, relativa a teràpia ocupacional a Can
Misses, DS núm. 116, pàg. 6535.
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RGE núm. 2978/18, relativa a interoperabilitat de la recepta
electrònica, DS núm. 116, pàg. 6536.

RGE núm. 3093/18, relativa a actuació del cap de servei
assistencial de la Gerència del Servei d’Urgències 061 adscrit
a l’ib-salut al procés de subrogació de la GSAIB, DS núm. 116,
pàg. 6544.

RGE núm. 3431/18, relativa a compliment de la iniciativa
per dotar Ciutadella amb un o una pediatre, DS núm. 117, pàg.
6596.

RGE núm. 3436/18, relativa a Decret de garantia de
demora, DS núm. 117, pàg. 6605.

RGE núm. 3620/18, relativa a conciliació de la vida
familiar a Son Espases, DS núm. 118, pàg. 6668.

RGE núm. 3622/18, relativa a posada en marxa del servei
d’al·lergologia, DS núm. 118, pàg. 6672.

RGE núm. 3623/18, relativa a llista d’espera de proves
radiològiques a l’Hospital de Manacor, DS núm. 118, pàg.
6673.

RGE núm. 3625/18, relativa a activitat hospitalària a
l’Hospital residència assistida de Cas Serres a Eivissa, DS núm.
118, pàg. 6675.

RGE núm. 3627/18, relativa a servei de salut les 24 hores
als residents de Manacor, DS núm. 118, pàg. 6661.

RGE núm. 3700/18, relativa a possibilitat de les persones
que obtenguin el grau d’Infermeria el proper juny de
presentar-se al concurs oposició per a personal d’infermeria,
DS núm. 118, pàg. 6666.

RGE núm. 3742/18, relativa a Unitat de Linfedema, DS
núm. 120, pàg. 6764.

RGE núm. 3878/18, relativa a dret a les cirurgies de
reassignació genital, DS núm. 120, pàg. 6771.

RGE núm. 3889/18, relativa a posada en marxa de l’entitat
pública empresarial Gestió Sanitària Assistencial de les Illes
Balears, DS núm. 120, pàg. 6776.

RGE núm. 3895/18, relativa a salut alimentària, DS núm.
120, pàg. 6775.

RGE núm. 4086/18, relativa a política que ha desenvolupat
a Eivissa la Conselleria de Salut durant els darrers tres anys,
DS núm. 121, pàg. 6810.

RGE núm. 4089/18, relativa a criteris necessaris per a la
contractació del personal investigador, DS núm. 121, pàg.
6821.

RGE núm. 4291/18, relativa a desplaçament de les dones en
procés de gestació a Mallorca per manca d’una ecografia fiable,
DS núm. 121, pàg. 6820.

RGE núm. 4303/18, relativa a trasllat de les embarassades
menorquines a Mallorca, DS núm. 121, pàg. 6818.

RGE núm. 4390/18, relativa a creació d’unitat
d’hemodinàmica a Son Llàtzer, DS núm. 122, pàg. 6882.

RGE núm. 4395/18, relativa a reserves de vacunes i
medicació profilàctica suficients per a l’any 2018, DS núm.
122, pàg. 6887.

RGE núm. 4396/18, relativa a manca de pediatre format en
neurologia a l’hospital de Can Misses, DS núm. 122, pàg.
6876.

RGE núm. 4587/18, relativa a traspàs de competències, DS
núm. 123, pàg. 6936.

RGE núm. 4595/18, relativa a metges contractats a
l’ib-salut, DS núm. 123, pàg. 6940.

RGE núm. 4596/18, relativa a indicacions de rehabilitació
de sòl pelvià postpart a l’Hospital de Son Espases, DS núm.
123, pàg. 6943.

RGE núm. 4600/18, relativa a denúncia de la Junta de
Personal de l’Hospital de Son Espases, DS núm. 123, pàg.
6939.

RGE núm. 5254/18, relativa a mesures contra els bacteris
multiresistents, DS núm. 124, pàg. 7001.

RGE núm. 5447/18, relativa al decret de garantia de
demora, DS núm. 125, pàg. 7078.

RGE núm. 6011/18, relativa a increment del consum
d’heroïna, DS núm. 126, pàg. 7141.

RGE núm. 6022/18, relativa a situació de les
infraestructures sanitàries a l’illa de Menorca, DS núm. 126,
pàg. 7133.

RGE núm. 6539/18, relativa a la plaga de mosques en els
quiròfans de l’Hospital de Can Misses, DS núm. 126, pàg.
7137.

RGE núm. 6763/18, relativa a pacients amb dolor crònic,
DS núm. 128, pàg. 7233.

RGE núm. 7479/18, relativa a la sala d’hemodinàmica de
Son Llàtzer, DS núm. 131, pàg. 7287.

RGE núm. 8816/18, relativa al servei d’urgències a les Illes
Balears, DS núm. 134, pàg. 7370.

RGE núm. 9125/18, relativa a l'actuació de la conselleria en
el cas del metge que ha espiat les seves companyes, DS núm.
134, pàg. 7370.

RGE núm. 10244/18, relativa al centre sociosanitari de
Felanitx, DS núm. 136, pàg. 7582.

RGE núm. 10289/18, relativa al servei d’urgències de
l’Hospital Mateu Orfila de Menorca, DS núm. 136, pàg. 7587.

RGE núm. 10291/18, relativa a la defensa i respecte dels
drets laborals del personal sanitari, DS núm. 136, pàg. 7590.

RGE núm. 10379/18, relativa a la salut laboral del
laboratori de microbiologia de Son Espases, DS núm. 138, pàg.
7676.

RGE núm. 10385/18, relativa a les complicacions
infectocontagioses als quiròfans de l’Hospital de Can Misses,
DS núm. 138, pàg. 7679.

RGE núm. 10387/18, relativa al nou centre de salut a
Manacor, DS núm. 138, pàg. 7672.

RGE núm. 10388/18, relativa al servei d’ambulàncies a
l’illa d’Eivissa, DS núm. 138, pàg. 7684.

RGE núm. 10529/18, relativa a transparència, DS núm. 139,
pàg. 7753.

RGE núm. 11061/18, relativa a servei d’ambulàncies
programades, DS núm. 140, pàg. 7815.

RGE núm. 11062/18, relativa a copagament farmacèutic,
DS núm. 140, pàg. 7816.

RGE núm. 11075/18, relativa als incentius a l'Hospital Son
Espases, DS núm. 140, pàg. 7825.

RGE núm. 11204/18, relativa a la indemnització o plus per
residència en els pressuposts del 2019, DS núm. 141, pàg.
7881.

RGE núm. 11375/18, relativa a deute amb els treballadors
de les ambulàncies, DS núm. 143, pàg. 8021.

RGE núm. 11376/18, relativa a protocol d’atenció al
col·lectiu transsexual, DS núm. 143, pàg. 8022.

RGE núm. 11378/18, relativa a deutes amb les treballadores
i treballadors, DS núm. 143, pàg. 8019.

RGE núm. 11390/18, relativa a disminució del servei mèdic
a la Unitat Bàsica de Cala d’Or, DS núm. 143, pàg. 8023.

RGE núm. 11794/18, relativa a suspensió dels tractaments
domiciliaris dependents de l'Hospital Son Llàtzer, DS núm.
143, pàg. 8029.
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RGE núm. 13000/18, relativa als llocs de treball dels
mediadors, DS núm. 144, pàg. 8073.

RGE núm. 13012/18, rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm. 13063/18, relativa al personal hospitalari, DS núm. 144,
pàg. 8071.

RGE núm. 13333/18, relativa a la Unitat del Dolor, DS
núm. 145, pàg. 8132.

RGE núm. 13340/18, relativa a la proporció de vuit metges
que venen per cada un que se’n va, DS núm. 145, pàg. 8134.

RGE núm. 13582/18, relativa als concerts amb l’assistència
sanitària privada, DS núm. 146, pàg. 8205.

RGE núm. 13588/18, relativa a la Unitat de Limfedema a
l’hospital de Can Misses, DS núm. 146, pàg. 8204.

RGE núm. 13627/18, relativa a la situació del servei de
transport aeri sanitari a partir del dia 1 de desembre, DS núm.
146, pàg. 8196.

Compareixences
RGE núm. 2760/18, per tal de retre compte del compliment

de la Proposició no de llei RGE núm. 6607/16, relativa a
actuacions en relació amb la malaltia celíaca i altres
intoleràncies alimentàries, DS núm. 117, pàg. 6627.

CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ, JOSEFA SANTIAGO I RODRÍGUEZ

Projectes de llei
RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies, DS núm. 133,

pàg. 7332.
RGE núm. 9933/18, de serveis a les persones en l’àmbit

social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm.
142, pàg. 7987.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Interpel·lacions 
RGE núm. 2320/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern pel que fa a la Fundació Institut
Socioeducatiu S’Estel, DS núm. 115, pàg. 6498.

Preguntes
RGE núm. 1039/18, relativa a projecte de decret de

regulació de les guarderies. DS núm. 109, pàg. 6126.
RGE núm. 1804/18, relativa a persones amb altes

discapacitats. DS núm. 111, pàg. 6271.
RGE núm. 1920/18, relativa a seguretat al centre Es Pinaret,

DS núm. 112, pàg. 6299.
RGE núm. 4088/18, relativa a mesures per evitar la fugida

i el no retorn dels menors internats en els centres de la
Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, DS núm. 121, pàg.
6809.

RGE núm. 7532/18, relativa a l’orientació jurídica
penitenciària, DS núm. 132, pàg. 7306.

RGE núm. 10315/18, rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm. 10300/18, relativa a la política migratòria del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 136, pàg. 7599.

RGE núm. 10473/18, relativa al tancament de Gaspar
Hauser, DS núm. 138, pàg. 7671.

RGE núm. 11072/18, relativa a la situació dels usuaris i
treballadors del servei d'atenció primerenca a l'entitat Gaspar
Hauser, DS núm. 140, pàg. 7822.

RGE núm. 13328/18, relativa a la situació a Menorca de les
places de residència per a dependents, DS núm. 145, pàg. 8138.

RGE núm. 14586/18, relativa a les mesures per resoldre
l’endarreriment de les valoracions de discapacitat al centre base
de Menorca, DS núm. 147, pàg. 8287.

RGE núm. 14943/18, relativa a les dades per aplicar
polítiques socials, DS núm. 148, pàg. 8362.

RGE núm. 14944/18, relativa a la solució per a la
problemàtica sorgida entorn de la situació de l’entitat Gaspar
Hauser, DS núm. 148, pàg. 8353.

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

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Decrets llei
1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora

i/o ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos
educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. DS núm. 110, pàg. 6247.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 15620/17, de devolució, del Grup Parlamentari

Popular, al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l’habitatge
de les Illes Balears. DS núm. 109, pàg. 6148.

Interpel·lacions
RGE núm. 1413/18, relativa a política general del Govern

en matèria de transport públic, DS núm. 120, pàg. 6783.
RGE núm. 4319/18, relativa a política general d’inversions

dutes a terme per la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat, DS núm. 125, pàg. 7088.

RGE núm. 13080/18, relativa a política general del Govern
en matèria energètica a l’illa de Menorca, DS núm. 146, pàg.
8214.

RGE núm. 13546/18, relativa a transició energètica, DS
núm. 148, pàg. 8372.

Preguntes
RGE núm. 1025/18, relativa a indemnitzacions per la Llei

d’urbanisme. DS núm. 109, pàg. 6123.
RGE núm. 1038/18, relativa a transport públic de les Illes

Balears. DS núm. 109, pàg. 6124.
RGE núm. 1925/18, relativa a diàleg i consens en el Pla de

transports, DS núm. 112, pàg. 6301.
RGE núm. 1932/18, relativa a licitació de la revisió del

planejament infringint la Llei d’urbanisme, DS núm. 112, pàg.
6310.

RGE núm. 2227/18, relativa a al·legacions a la modificació
del Reial Decret sobre compensació al transport de
mercaderies, DS núm. 113, pàg. 6370.

RGE núm. 2269/18, relativa a la situació de la intermodal,
DS núm. 113, pàg. 6376.

RGE núm. 2372/18, relativa a connexió elèctrica de
Menorca, DS núm. 114, pàg. 6427.
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RGE núm. 2374/18, relativa a suport de l’avantprojecte de
llei de canvi climàtic, DS núm. 114, pàg. 6429.

RGE núm. 2717/18, relativa a dipòsit de CLH de Cala
Major, DS núm. 115, pàg. 6486.

RGE núm. 2984/18, relativa a operativitat de les noves
concessions de transport regular per carretera a Mallorca, DS
núm. 116, pàg. 6533.

RGE núm. 3094/18, relativa a sentència del Tribunal
Suprem en relació amb les autovies d’Eivissa, DS núm. 116,
pàg. 6540.

RGE núm. 3127/18, relativa a planificació del transport
públic, DS núm. 117, pàg. 6599.

RGE núm. 3212/18, relativa a condicions del transport
públic de Palma per als residents a Formentera, a Eivissa i a
Menorca, DS núm. 117, pàg. 6593.

RGE núm. 3428/18, relativa a la retirada de les terres de les
autopistes d’Eivissa, DS núm. 117, pàg. 6598.

RGE núm. 3430/18, relativa a canvi climàtic, DS núm. 117,
pàg. 6601.

RGE núm. 3437/18, relativa a solucions als problemes
d’habitatge en aquesta legislatura, DS núm. 117, pàg. 6594.

RGE núm. 4015/18, relativa a fons d’inversió, DS núm.
120, pàg. 6774.

RGE núm. 4073/18, relativa a les obres dels ports de les
Illes, DS núm. 121, pàg. 6817.

RGE núm. 4384/18, relativa a millora de les connexions
marítimes amb Menorca, DS núm. 122, pàg. 6878.

RGE núm. 4391/18, relativa a polítiques en matèria
d’habitatge, DS núm. 122, pàg. 6875. R G E  n ú m .
4393/18, relativa a saturació de les infraestructures de les Illes
Balears, DS núm. 122, pàg. 6883.

RGE núm. 4604/18, relativa a l’esmena Nadal, DS núm.
123, pàg. 6935.

RGE núm. 5114/18, relativa a solucions a les contínues
avaries del tren de Mallorca, DS núm. 123, pàg. 6941.

RGE núm. 5251/18, relativa a la construcció de la
urbanització de Son Bordoy, DS núm. 124, pàg. 6999.

RGE núm. 5252/18, relativa al procés de privatització i
concentració d’amarraments del Port de Maó, DS núm. 124,
pàg. 7000.

RGE núm. 5258/18, relativa a l’informe favorable per a la
instal·lació d’un quiosc al municipi de Sant Antoni, DS núm.
124, pàg. 6998.

RGE núm. 5261/18, relativa a noves concessions de
transport regular per carretera, DS núm. 124, pàg. 6997.

RGE núm. 5448/18, relativa a previsió de les companyies
quant a les conseqüències de l’aplicació del descompte del
75%, DS núm. 125, pàg. 7073.

RGE núm. 5451/18, relativa a aprovació dels reglaments
que preveu la Llei d’habitatge., DS núm. 125, pàg. 7069.

RGE núm. 6023/18, relativa a cobrament immediat dels 240
milions d’euros del protocol d’intencions signat amb el
Ministeri d’Hisenda en matèria de carreteres, DS núm. 126,
pàg. 7136.

RGE núm. 6031/18, relativa a la transició energètica, DS
núm. 126, pàg. 7140.

RGE núm. 6032/18, relativa a compliment de l’article 88
bis de la Llei de capitalitat, DS núm. 126, pàg. 7135.

RGE núm. 6769/18, relativa a les actuacions per fer front a
l’ocupació il·legal d’habitatges, DS núm. 127, pàg. 7222.

RGE núm. 7423/18, relativa a l’aïllament energètic, DS
núm. 131, pàg. 7285.

RGE núm. 7523/18, relativa a l’aplicació del 75% del
descompte a les Illes Balears, DS núm. 131, pàg. 7288.

RGE núm. 7526/18, relativa a les indemnitzacions com a
conseqüència de l’aplicació de la Llei 4/2008, DS núm. 131,
pàg. 7292.

RGE núm. 8810/18, relativa a la promoció de l'habitatge
públic, DS núm. 134, pàg. 7376.

RGE núm. 8819/18, relativa a la situació del transport
regular per carretera, DS núm. 134, pàg. 7379.

RGE núm. 8824/18, relativa a la fiança dels arrendadors de
l’IBAVI, DS núm. 134, pàg. 7375.

RGE núm. 10269/18, relativa a la promoció privada
d’habitatge de protecció oficial, DS núm. 136, pàg. 7583.

RGE núm. 10271/18, relativa a la publicació de la
convocatòria del 2018 d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges,
DS núm. 136, pàg. 7586.

RGE núm. 10290/18, relativa a la política d’habitatge a
l’illa d’Eivissa, DS núm. 136, pàg. 7588.

RGE núm. 10293/18, relativa a la situació del transport
regular per carretera, DS núm. 136, pàg. 7594.

RGE núm. 10551/18, relativa a la seguretat dels ciutadans
de les Illes Balears, DS núm. 139, pàg. 7760.

RGE núm. 11063/18, relativa al model de la marquesina del
TIB a la zona de Tramuntana, DS núm. 140, pàg. 7818.

RGE núm. 11071/18, relativa a l'OSP de la ruta
Menorca-Madrid, DS núm. 140, pàg. 7820.

RGE núm. 11196/18, relativa a la implicació en la
reclamació del corredor mediterrani, DS núm. 141, pàg. 7872.

RGE núm. 11199/18, relativa a l’habitatge buit, DS núm.
141, pàg. 7875.

RGE núm. 11202/18, relativa a les actuacions a la central
tèrmica de Maó, DS núm. 141, pàg. 7879.

RGE núm. 11389/18, relativa a un nou projecte del Port de
Sant Antoni de Portmany, DS núm. 142, pàg. 7938.

RGE núm. 11780/18, relativa als habitatges buits, DS núm.
143, pàg. 8014.

RGE núm. 11781/18, relativa al desproveïment energètic
elèctric a Menorca, DS núm. 143, pàg. 8016.

RGE núm. 11787/18, relativa al subministrament energètic
a Menorca, DS núm. 143, pàg. 8017.

RGE núm. 11790/18, relativa a Pla de contingència per
respondre als fenòmens meteorològics, DS núm. 143, pàg.
8026.

RGE núm. 11791/18, relativa a la cessió de 859 habitatges
per part dels grans tenidors.
DS núm. 143, pàg. 8013.

RGE núm. 12629/18, relativa a garanties de restabliment
del subministrament energètic després de la sortida de Menorca
dels generadors, DS núm. 143, pàg. 8030.

RGE núm. 12998/18, relativa a valoració del criteri
expressat per la Comissió Europea sobre la viabilitat d’establir
una tarifa màxima en els vols, DS núm. 145, pàg. 8120.

RGE núm. 13008/18, relativa a la situació en el transport
públic a l’illa de Mallorca, DS núm. 144, pàg. 8070.

RGE núm. 13334/18, relativa a les ajudes al lloguer, DS
núm. 145, pàg. 8129.

RGE núm. 13338/18, relativa als interessos de tots els
treballadors i treballadores de les Illes Balears, DS núm. 145,
pàg. 8136.

RGE núm. 13586/18, rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm. 13591/18, relativa a pèrdua de la qualitat del servei ofert
per determinades companyies aèries que operen entre illes, DS
núm. 146, pàg. 8195.
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RGE núm. 13589/18, relativa a canvi climàtic i l’impost al
sol, DS núm. 146, pàg. 8203.

RGE núm. 14599/18, relativa a transport regular per
carretera, DS núm. 148, pàg. 8352.

RGE núm. 14946/18, relativa al projecte d’urbanització de
Son Bordoy, DS núm. 148, pàg. 8361.

Compareixences
RGE núm. 1922/18, per tal de retre compte del compliment

de la Proposició no de llei RGE núm. 4502/17, relativa a
desenvolupament de l’article 88 bis de la Llei de capitalitat de
Palma, DS núm. 115, pàg. 6523.

RGE núm. 13643/18, per tal de donar compliment a la
Proposició no de llei RGE núm.2154/18, relativa a la
bonificació del transport interinsular de mercaderies, DS núm.
148, pàg. 8425.

CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA,
IAGO NEGUERUELA I VÁZQUEZ

Projectes de llei
RGE núm. 4434/18, de promoció de la seguretat i la salut

en el treball a les Illes Balears, 
DS núm. 133, pàg. 7312.

RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Proposicions de llei
RGE núm. 14160/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de modificació de
l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del
comerç minorista. Debat i votació, DS núm. 146, pàg. 8220.

Interpel·lacions
RGE núm. 301/18, relativa a política general del Govern en

relació amb la sinistralitat laboral a les Illes Balears, DS núm.
113, pàg. 6384.

RGE núm. 9966/18, relativa a política del Govern en relació
amb el sector del comerç, DS núm. 138, pàg. 7691.

Preguntes
RGE núm. 1315/18, relativa a renda per càpita. DS núm.

110, pàg. 6188.
RGE núm. 1649/18, relativa a situació laboral de Bankia.

DS núm. 111, pàg. 6270.
RGE núm. 2233/18, relativa a situació de l’empresa Cobra,

DS núm. 113, pàg. 6366.
RGE núm. 2376/18, relativa a propostes concretes per al

sector nàutic, DS núm. 114, pàg. 6432.
RGE núm. 2974/18, relativa a situació de Quesería

Menorquina, DS núm. 116, pàg. 6534.
RGE núm. 3439/18, relativa a lluita contra la venda

ambulant il·legal, DS núm. 117, pàg. 6597.
RGE núm. 4299/18, relativa a expedient tramitat del SOIB

que ha acabat amb la dimissió del tinent de batle de
l’Ajuntament d’Eivissa, DS núm. 121, pàg. 6816.

RGE núm. 5253/18, relativa a accions per potenciar i
promoure el producte autòcton i emblemàtic de les Illes
Balears, DS núm. 124, pàg. 7005.

RGE núm. 5256/18, relativa a l’increment de les xifres de
joves que no estudien ni fan feina a les Illes Balears, DS núm.
124, pàg. 7009.

RGE núm. 8818/18, relativa a les xifres de l'atur a les Illes
Balears, DS núm. 134, pàg. 7377.

RGE núm. 10547/18, relativa a la reducció de l’elevada
temporalitat del mercat laboral, DS núm. 139, pàg. 7764.

RGE núm. 11206/18, relativa al tancament de l’empresa
CEMEX, DS núm. 141, pàg. 7884.

RGE núm. 13001/18, relativa a CEMEX, DS núm. 144,
pàg. 8074.

RGE núm. 13005/18, relativa als autònoms com a figura
imprescindible i clau en el desenvolupament de l’economia de
les Illes Balears, DS núm. 145, pàg. 8122.

RGE núm. 13006/18, relativa a evolució de l’economia i
mercat laboral, DS núm. 145, pàg. 8123.

RGE núm. 13338/18, relativa als interessos de tots els
treballadors i treballadores de les Illes Balears, DS núm. 145,
pàg. 8136.

RGE núm. 14597/18, relativa a la política del Govern en
relació amb les cambres de comerç, DS núm. 147, pàg. 8289.

RGE núm. 14936/18, relativa a llocs de treball a l’àmbit de
les energies renovables, DS núm. 148, pàg. 8360.

RGE núm. 14947/18, relativa al compliment de la
normativa laboral en els projectes del Govern, DS núm. 148,
pàg. 8354.

PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS, FRANCESCA LLUCH ARMENGOL I
SOCIAS

Debat de política general
Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 135, pàg. 7472.

Preguntes
RGE núm. 1017/18, relativa a decret del català d’ib-salut.

DS núm. 109, pàg. 6139.
RGE núm. 1024/18, relativa a accions contra l’ocupació

d’habitatges. DS núm. 109, pàg. 6138.
RGE núm. 1033/18, relativa a expedient de regulació

d’ocupació. DS núm. 109, pàg. 6141.
RGE núm. 1045/18, relativa a decret del català a la sanitat

pública. DS núm. 109, pàg. 6142.
RGE núm. 1313/18, relativa a lloguer turístic. DS núm. 110,

pàg. 6204.
RGE núm. 1319/18, relativa a situació de l’educació 0-3

anys. DS núm. 110, pàg. 6201.
RGE núm. 1329/18, relativa a consens pel que fa a la Llei

d’habitatge. DS núm. 110, pàg. 6205.
RGE núm. 1523/18, relativa a descompte de resident del

75%. DS núm. 110, pàg. 6202.
RGE núm. 1650/18, relativa a restricció de l’entrada de

vehicles. DS núm. 111, pàg. 6277.
RGE núm. 1654/18, relativa a l’evolució de la radiotelevisió

pública de les Illes Balears. DS núm. 111, pàg. 6279.
RGE núm. 1661/18, relativa a construcció d’escoles amb

barracons. DS núm. 111, pàg. 6282.
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RGE núm. 1805/18, relativa a nou règim especial de les
Illes Balears. DS núm. 111, pàg. 6280.

RGE núm. 1917/18, relativa a millora del Camp Redó, DS
núm. 112, pàg. 6314.

RGE núm. 1918/18, relativa a ajudes ERASMUS, DS núm.
112, pàg. 6315.

RGE núm. 1931/18, relativa a diàleg i consens pel que fa a
la zonificació del lloguer turístic, DS núm. 112, pàg. 6319.

RGE núm. 2193/18, relativa a llibertat d’expressió, DS
núm. 112, pàg. 6317.

RGE núm. 2231/18, relativa a mesures per al foment del
transport públic, DS núm. 113, pàg. 6381.

RGE núm. 2262/18, relativa a IRPF a les Illes Balears, DS
núm. 113, pàg. 6383. 

RGE núm. 2263/18, relativa a IRPF de les rendes mitjanes
i baixes, DS núm. 113, pàg. 6380.

RGE núm. 2268/18, relativa a lliure designació, DS núm.
113, pàg. 6378.

RGE núm. 2367/18, relativa a pla de reconversió amb motiu
de la llei de canvi climàtic, DS núm. 114, pàg. 6436.

RGE núm. 2371/18, relativa a pous il·legals dels camps de
golf, DS núm. 114, pàg. 6435.

RGE núm. 2381/18, relativa a PSOE i pacte per l’educació,
DS núm. 114, pàg. 6433.

RGE núm. 2382/18, relativa a suport a l’acord entre la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el ministeri
per flexibilitzar la regla de despesa dels municipis, DS núm.
114, pàg. 6438.

RGE núm. 2718/18, relativa a control del transport pirata,
DS núm. 115, pàg. 6495.

RGE núm. 2722/18, relativa a Pla d’habitatge estatal, DS
núm. 115, pàg. 6497.

RGE núm. 2744/18, relativa a negociacions amb el Govern
de l’Estat sobre el REB, DS núm. 115, pàg. 6494.

RGE núm. 2746/18, relativa a certificat de professionals en
vigilància i seguretat privada, DS núm. 115, pàg. 6493.

RGE núm. 2972/18, relativa a Quesería Menorquina, DS
núm. 116, pàg. 6546.

RGE núm. 2973/18, relativa a problemàtiques dels
ciutadans de les Illes, DS núm. 116, pàg. 6549.

RGE núm. 2976/18, relativa a línia d'alta tensió de Manacor
a Artà, DS núm. 116, pàg. 6548.

RGE núm. 2985/18, relativa a inversió en TIC i
competitivitat, DS núm. 116, pàg. 6551.

RGE núm. 3267/18, relativa a pressuposts de l’Estat a les
Illes, DS núm. 117, pàg. 6609.

RGE núm. 3429/18, relativa a pressuposts generals de
l’Estat, DS núm. 117, pàg. 6611.

RGE núm. 3441/18, relativa a foment de les possibilitats
d’ocupació i la inclusió social, DS núm. 117, pàg. 6613.

RGE núm. 3455/18, relativa a mesures respecte del cap del
Servei Assistencial de la Gerència del Servei d’Urgències 061,
DS núm. 117, pàg. 6608.

RGE núm. 3614/18, relativa a venda ambulant, DS núm.
118, pàg. 6679.

RGE núm. 3616/18, relativa a mega creuers, DS núm. 118,
pàg. 6677.

RGE núm. 3618/18, relativa a proves de selectivitat, DS
núm. 118, pàg. 6676.

RGE núm. 3628/18, relativa a dades turístiques en relació
amb les Illes Balears, DS núm. 118, pàg. 6681.

RGE núm. 3738/18, relativa a capacitat de càrrega de les
carreteres, DS núm. 119, pàg. 6723.

RGE núm. 3741/18, relativa a tot inclòs, DS núm. 119, pàg.
6726.

RGE núm. 3744/18, relativa a activitat de l’Oficina
Anticorrupció, DS núm. 119, pàg. 6724.

RGE núm. 3757/18, relativa a la situació de les carreteres
a les Illes Balears, DS núm. 119, pàg. 6727.

RGE núm. 3876/18, relativa a regulació del tot inclòs, DS
núm. 120, pàg. 6781.

RGE núm. 3887/18, relativa a pla de retorn, DS núm. 120,
pàg. 6778.

RGE núm. 3894/18, relativa a política d’infraestructures del
Govern, DS núm. 120, pàg. 6779.

RGE núm. 4070/18, relativa a bullying als centres
educatius, DS núm. 121, pàg. 6824.

RGE núm. 4074/18, relativa a central de Maó, DS núm.
121, pàg. 6825.

RGE núm. 4075/18, relativa a conciliació familiar, DS núm.
121, pàg. 6827.

RGE núm. 4092/18, relativa a impost turístic i millora de la
competitivitat, DS núm. 121, pàg. 6829.

RGE núm. 4374/18, relativa a ofensiva del Govern de
l’Estat i els seus socis contra la llengua pròpia de les Illes
Balears. DS núm. 122, pàg. 6893.

RGE núm. 4385/18, relativa a nombre de places turístiques.
DS núm. 122, pàg. 6890.

RGE núm. 4389/18, relativa a Serra de Tramuntana. DS
núm. 122, pàg. 6891.

RGE núm. 4397/18, relativa a noves figures impositives.
DS núm. 122, pàg. 6894.

RGE núm. 4530/18, relativa a col·laboració amb
l’urbanisme a la carta. DS núm. 122, pàg. 6888.

RGE núm. 4580/18, relativa a avaries dels serveis
ferroviaris, DS núm. 123, pàg. 6950.

RGE núm. 4588/18, relativa a campanya contra l’explotació
laboral, DS núm. 123, pàg. 6951.

RGE núm. 4591/18, relativa a increment del 75% de
descompte de resident per viatjar entre les Illes i la península,
DS núm. 123, pàg. 6948.

RGE núm. 4601/18, relativa a descompte de resident fins al
75% entre les Illes Balears i la península, DS núm. 123, pàg.
6946.

RGE núm. 5113/18, rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm. 5171/18, relativa a aplicació de l’article 155 de la
Constitució Espanyola a Catalunya, DS núm. 123, pàg. 6944.

RGE núm. 5248/18, relativa al Pla director sectorial de
mobilitat, DS núm. 124, pàg. 7016.

RGE núm. 5262/18, relativa a la gestió que fa el Govern de
l’impost de turisme sostenible, DS núm. 124, pàg. 7017.

RGE núm. 5265/18, relativa a explicacions sobre Son
Bordoy, DS núm. 124, pàg. 7012.

RGE núm. 5376/18, relativa a mesures del Govern de les
Illes Balears davant la sentència Gürtel, DS núm. 124, pàg.
7014.

RGE núm. 5438/18, relativa a un nou REB, DS núm. 125,
pàg. 7082.

RGE núm. 5498/18, relativa a polítiques de transport
marítim, DS núm. 125, pàg. 7083.

RGE núm. 5806/18, relativa a posició davant del nou
govern de l’Estat en relació amb els temes estratègics de les
Illes Balears, DS núm. 125, pàg. 7080.

RGE núm. 5807/18, relativa a defensa dels interessos de
Balears, DS núm. 125, pàg. 7084.
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RGE núm. 5810/18, relativa a pressuposts generals de
l’Estat, DS núm. 125, pàg. 7086.

RGE núm. 5937/18, relativa a les prospeccions
d’hidrocarburs, DS núm. 126, pàg. 7148.

RGE núm. 6012/18, relativa a les reivindicacions al nou
president del Govern central, DS núm. 126, pàg. 7151.

RGE núm. 6014/18, relativa al decret d’emergència
d’habitatge, DS núm. 126, pàg. 7150.

RGE núm. 6027/18, relativa al nomenament de la nova
ministra d’Hisenda, DS núm. 126, pàg. 7153.

RGE núm. 6746/18, relativa a saturació a les Illes Balears,
DS núm. 127, pàg. 7225.

RGE núm. 6761/18, relativa a la Llei d’habitatge, DS núm.
128, pàg. 7234.

RGE núm. 6770/18, relativa a la reforma laboral, DS núm.
127, pàg. 7227.

RGE núm. 6771/18, relativa a l’IES i al CEIP de Son
Ferriol, DS núm. 127, pàg. 7224.

RGE núm.7460/18, relativa al pagament de l’habitatge
social, DS núm. 131, pàg. 7296.

RGE núm. 7478/18, relativa a la venda ambulant il·legal,
DS núm. 131, pàg. 7298.

RGE núm. 7529/18, relativa al compliment del codi ètic per
part del Govern, DS núm. 131, pàg. 7300.

RGE núm. 7533/18, relativa a l’etapa de 0-3 anys, DS núm.
132, pàg. 7307.

RGE núm. 8809/18, relativa a infants a barracons durant el
present curs escolar, DS núm. 134, pàg. 7382.

RGE núm. 8811/18, relativa als vessaments fecals, DS núm.
134, pàg. 7381.

RGE núm. 8822/18, relativa a la imatge de les Illes Balears
com a destí turístic de qualitat durant aquest estiu, DS núm.
134, pàg. 7385.

RGE núm. 8825/18, relativa al tot inclòs, DS núm. 134,
pàg. 7384.

RGE núm. 10243/18, relativa al Decret de demora, DS
núm. 136, pàg. 7602.

RGE núm. 10268/18, relativa a les mesures de millora
d’eficiència i transparència, DS núm. 136, pàg. 7597.

RGE núm. 10294/18, relativa a la rebaixa de l’impost de
successions, DS núm. 136, pàg. 7600.

RGE núm. 10374/18, relativa al transport ferroviari, DS
núm. 138, pàg. 7688.

RGE núm. 10377/18, relativa a l’increment de la plantilla
dels jutjats de violència sobre la dona, DS núm. 138, pàg. 7689.

RGE núm. 10380/18, relativa a la reunió amb Illes per un
Pacte, DS núm. 138, pàg. 7685.

RGE núm. 10391/18, relativa a la negociació del REB amb
el Govern central, DS núm. 138, pàg. 7686.

RGE núm. 10530/18, relativa a les inversions de l’Estat a
les Illes Balears, DS núm. 139, pàg. 7771.

RGE núm. 10538/18, relativa als fets ocorreguts l’1
d’octubre a diversos instituts d’educació secundària de
Mallorca, DS núm. 139, pàg. 7768.

RGE núm. 10553/18, relativa a les mesures fiscals per
afavorir l’accés a l’habitatge, DS núm. 139, pàg. 7773.

RGE núm. 10930/18, relativa a les sancions del lloguer
turístic, DS núm. 139, pàg. 7770.

RGE núm. 11060/18, relativa a les sancions a fondeigs
sobre la posidònia, DS núm. 140, pàg. 7828.

RGE núm. 11065/18, relativa l'aposta hípica, DS núm. 140,
pàg. 7827.

RGE núm. 11076/18, relativa a les previsions com a forma
per assolir els objectius mediambientals. (Retirada), DS núm.
140, pàg. 7830.

RGE núm. 11152/18, rectificada amb els escrits RGE núm.
11164/18 i 11182/18, que substitueix la RGE núm. 11059/18,
relativa valoracions de les actuacions arran de la catàstrofe a la
zona de Llevant de Mallorca, DS núm. 140, pàg. 7826.

RGE núm. 11188/18, relativa a la política migratòria i
humanitària, DS núm. 141, pàg. 7885.

RGE núm. 11195/18, relativa al Museu de Mallorca, DS
núm. 141, pàg. 7888.

RGE núm. 11197/18, relativa a la inspecció turística, DS
núm. 141, pàg. 7887.

RGE núm. 11207/18, relativa a les prohibicions com a
forma d’assolir els objectius mediambientals, DS núm. 141,
pàg. 7890.

RGE núm. 11356/18, relativa a les pluges del 12 d’octubre,
DS núm. 142, pàg. 7945.

RGE núm. 11377/18, relativa al decret de garantia de
demora, DS núm. 142, pàg. 7947.

RGE núm. 11384/18, relativa a les incidències en el
transport, DS núm. 142, pàg. 7944.

RGE núm. 11392/18, relativa a la política en matèria
d’agricultura i ramaderia, DS núm. 142, pàg. 7948.

RGE núm. 11670/18, relativa a les mesures per evitar que
els ciutadans de Menorca tornin quedar sense electricitat, DS
núm. 142, pàg. 7942.

RGE núm. 11779/18, relativa al tot inclòs, DS núm. 143,
pàg. 8035.

RGE núm. 11786/18, relativa a negociacions del REIB, DS
núm. 143, pàg. 8033.

RGE núm. 12633/18, relativa a l’estat de les negociacions
amb el REIB, DS núm. 143, pàg. 8036.

RGE núm. 13002/18, relativa a l’estatut de l’artista, DS
núm. 144, pàg. 8081.

RGE núm. 13004/18, relativa a la regulació del tot inclòs,
DS núm. 144, pàg. 8079.

RGE núm. 13158/18, relativa al nou requeriment del TEAR
en relació amb la valoració d’immobles, DS núm. 144, pàg.
8078.

RGE núm. 13162/18, relativa a les decisions que s’han pres
en relació amb l’impost d’actes jurídics documentats sobre les
hipoteques, DS núm. 144, pàg. 8082.

RGE núm. 13330/18, relativa a l’incompliment del conveni
col·lectiu de les netejadores de Son Llàtzer, DS núm. 145, pàg.
8143.

RGE núm. 13332/18, relativa a les incidències al tren, DS
núm. 145, pàg. 8142.

RGE núm. 13335/18, relativa a les mesures del nou REIB,
DS núm. 145, pàg. 8140.

RGE núm. 13342/18, relativa a la garantia del
subministrament energètic a l’illa de Mallorca, DS núm. 145,
pàg. 8145.

RGE núm. 13554/18, relativa a la violència de gènere, DS
núm. 146, pàg. 8208.

RGE núm. 13579/18, relativa als ajuts subjectes a minimis
del REIB, DS núm. 146, pàg. 8209.

RGE núm. 13590/18, relativa a un possible avanç de les
eleccions generals, DS núm. 146, pàg. 8210.

RGE núm. 13662/18, relativa al control de la correcta
aplicació del descompte del 75%, DS núm. 146, pàg. 8212.

RGE núm. 14589/18, relativa al compliment de la moció
sobre l’educació 0-3 anys, DS núm. 147, pàg. 8296.
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RGE núm. 14591/18, relativa als Serveis Informatius d’IB3,
DS núm. 147, pàg. 8299.

RGE núm. 14600/18, relativa a la defensa dels interessos
dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears davant el Govern
central, DS núm. 147, pàg. 8301.

RGE núm. 14601/18, relativa a l’absència de control a la
inscripció d’habitatges, DS núm. 147, pàg. 8298.

RGE núm. 14931/18, relativa al futur immediat de la
comunitat autònoma, DS núm. 148, pàg. 8367.

RGE núm. 14937/18, relativa a règim especial agrari, DS
núm. 148, pàg. 8369.

RGE núm. 14939/18, relativa a les negociacions del REIB,
DS núm. 148, pàg. 8368.

RGE núm. 14950/18, relativa a la reforma de la Constitució,
DS núm. 148, pàg. 8371.

VICEPRESIDENTA I CONSELLERA D'INNOVACIÓ,
RECERCA I TURISME, ISABEL MARIA BUSQUETS I
HIDALGO

Projectes de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, DS
núm. 149, pàg. 8432.

Interpel·lacions
RGE núm. 1662/18, relativa a política del Govern en relació

amb les mesures pel que fa a l’aplicació dels objectius de
desenvolupament sostenible a les Illes Balears, DS núm. 142,
pàg. 7950.

RGE núm. 4320/18, relativa a política general de la
vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme pel
que fa a l’Agència de Turisme de les Illes Balears. DS núm.
123, pàg. 6952.

RGE núm. 11300/18, relativa a política general de turisme,
DS núm. 144, pàg. 8084.

Preguntes
RGE núm. 1044/18, relativa a zonificació del lloguer

turístic proposada pels consells insulars. DS núm. 109, pàg.
6130.

RGE núm. 1902/18, relativa a situació del projecte del
Centre d’interpretació de la Reserva de la Biosfera, DS núm.
112, pàg. 6313.

RGE núm. 2264/18, relativa a modernització hotelera, DS
núm. 113, pàg. 6375.

RGE núm. 2725/18, relativa a convocatòria pública
adreçada a acreditar guies turístics, DS núm. 115, pàg. 6492.

RGE núm. 2726/18, relativa a pèrdua de competitivitat a la
nostra destinació turística, DS núm. 115, pàg. 6483.

RGE núm. 2727/18, relativa a traspàs de les competències
en matèria de promoció turística dels consells insulars, DS
núm. 115, pàg. 6489.

RGE núm. 2728/18, relativa a inversió en millora i
reconversió d’establiments hotelers, DS núm. 115, pàg. 6484.

RGE núm. 2729/18, relativa a diversificació econòmica i
redistribució de la riquesa que genera el sector turístic, DS
núm. 115, pàg. 6481.

RGE núm. 3629/18, relativa a habitatge de lloguer i venda,
DS núm. 118, pàg. 6665.

RGE núm. 3745/18, relativa a declaracions del president de
l’Autoritat Portuària, DS núm. 119, pàg. 6717.

RGE núm. 4082/18, relativa a transparència en les
execucions de l’impost turístic, DS núm. 121, pàg. 6814.

RGE núm. 4094/18, relativa a inspectors de turisme, DS
núm. 121, pàg. 6813.

RGE núm. 4593/18, relativa a qualitat turística, DS núm.
123, pàg. 6937.

RGE núm. 5445/18, relativa a la Platja de Palma, DS núm.
125, pàg. 7075.

RGE núm. 6024/18, relativa a dades d’ocupació turística de
Menorca, DS núm. 126, pàg. 7143.

RGE núm. 6765/18, relativa a la Llei reguladora del lloguer
turístic, DS núm. 127, pàg. 7216.

RGE núm. 7528/18, relativa a l’aïllament energètic, DS
núm. 131, pàg. 7295.

RGE núm. 8823/18, relativa a les sancions relatives a
moratòria del lloguer turístic, DS núm. 134, pàg. 7373.

RGE núm. 10531/18, relativa a projectes finançats amb
l’impost sobre estades turístiques, DS núm. 139, pàg. 7763.

RGE núm. 11070/18, relativa a les inversions en el sector
turístic, DS núm. 140, pàg. 7819.

RGE núm. 11194/18, relativa a la modernització dels
establiments turístics, DS núm. 141, pàg. 7876.

RGE núm. 11391/18, relativa a decisions adoptades per la
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, DS núm. 142, pàg.
7941.

RGE núm. 13009/18, relativa a projectes finançats amb
l’impost de turisme sostenible, DS núm. 144, pàg. 8067.

RGE núm. 13010/18, relativa a regulació del tot inclòs, DS
núm. 144, pàg. 8069.

RGE núm. 14949/18, relativa a les mesures per fer front als
efectes del Brexit, DS núm. 148, pàg. 8356.

ALTRES INTERVINENTS

CONSELLERA EXECUTIVA DE TERRITORI I
INFRAESTRUCTURES DEL CONSELL INSULAR DE
MALLORCA, SANDRA ESPEJA I ALMAJANO

Proposicions de llei
RGE núm. 16726/17, del Consell Insular de Mallorca, de

camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca,
Presa en consideració, DS núm. 126, pàg. 7171. 

CONSELLERA EXECUTIVA DE TERRITORI I
INFRAESTRUCTURES DEL CONSELL INSULAR DE
MALLORCA, MERCEDES GARRIDO I RODRÍGUEZ

Proposicions de llei
RGE núm. 16726/17, del Consell Insular de Mallorca, de

camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca,
Presa en consideració, DS núm. 126, pàg. 7171.

PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE
MALLORCA, MIQUEL ENSENYAT I RIUTORT

Proposicions de llei
RGE núm. 16726/17, del Consell Insular de Mallorca, de

camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca,
Presa en consideració, DS núm. 126, pàg. 7171.
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TEMÀTIC

- A -

Abandonament escolar
DS núm. 111, pàg. 6275.

Aforament de diputats i membres del Govern
DS núm. 130, pàg. 7272.
DS núm. 144, pàg. 8106.
DS núm. 145, pàg. 8190. 

Agència de Turisme de les Illes Balears 
DS núm. 123, pàg. 6952.

Agenda 
feminista
DS núm. 117, pàg. 6632.
2030
DS núm. 110, pàg. 6190.

Agricultura i ramaderia
DS núm. 142, pàg. 7948.

Agricultors
DS núm. 131, pàg. 7293.
DS núm. 132, pàg. 7305.

Aigua
depuració
DS núm. 125, pàg. 7071.
infraestructures per al transport
DS núm. 139, pàg. 7757.

Aigües 
residuals
DS núm. 111, pàg. 6264.
DS núm. 141, pàg. 7891.
xarxa de Menorca
DS núm. 139, pàg. 7761.

Ajuntament d’Eivissa
DS núm. 121, pàg. 6816.

Albergs juvenils
DS núm. 114, pàg. 6423.

Albufera, S’, parc
DS núm. 112, pàg. 6304.

Al·lergologia, servei
DS núm. 118, pàg. 6672.

Alumnes
decret d’admissió
DS núm. 145, pàg. 8127.
amb discapacitats
DS núm. 148, pàg. 8358.

necessitats
DS núm. 123, pàg. 6972.
DS núm. 127, pàg. 7217.
ratios
DS núm. 125, pàg. 7079.

Ambulàncies
deute amb els treballadors 
DS núm. 142, pàg. 7940.
DS núm. 143, pàg. 8021. 
a Eivissa
DS núm. 113, pàg. 6377.
DS núm. 138, pàg. 7684.
programades
DS núm. 140, pàg. 7815.

APIMA Menorca
DS núm. 119, pàg. 6716.

Aposta hípica
DS núm. 140, pàg. 7827.

Aqüífers de Santa Gertrudis
DS núm. 113, pàg. 6369.

Art Jove
DS núm. 120, pàg. 6768.

Assetjament escolar
DS núm. 121, pàg. 6823.

Assistència sanitària privada, concerts
DS núm. 146, pàg. 8205.

Associacions i federacions de pares i mares, ajuts
DS núm. 109, pàg. 6133.

ATD i AD
DS núm. 112, pàg. 6300.

Atur
DS núm. 134, pàg. 7377.

Autònoms
DS núm. 144, pàg. 8075.
DS núm. 145, pàg. 8122.

Autoritat Portuària, president
DS núm. 119, pàg. 6717.

Autovies d’Eivissa
DS núm. 116, pàg. 6540.
DS núm. 117, pàg. 6598.

- B -

Bacteris multiresistents
DS núm. 124, pàg. 7001.

Bankia
DS núm. 111, pàg. 6270. 
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Barracons
DS núm. 111, pàg. 6282.
DS núm. 134, pàg. 7367 i 7382.

Batxillerat, recuperacions
DS núm. 115, pàg. 6487.

Brexit
DS núm. 148, pàg. 8356.

- C -

Ca Na Putxa, abocador
DS núm. 124, pàg. 7003.

Cablejats aeris
DS núm. 115, pàg. 6498.

Camins públics i rutes d’interès excursionista
DS núm. 126, pàg. 7171.
DS núm. 148, pàg. 8401.

Camp Redó
DS núm. 112, pàg. 6314.

Campos, nova escola
DS núm. 126, pàg. 7146.

Càncer, Dia mundial
DS núm. 109, pàg. 6123.

Cans, atacsa les guardes d’ovelles
DS núm. 119, pàg. 6713.

Canvi climàtic
DS núm. 117, pàg. 6601.

Carreteres
DS núm. 110, pàg. 6193.
DS núm. 119, pàg. 6723 i 6727.
DS núm. 126, pàg. 7136.
DS núm. 127, pàg. 7220.

CEIP 
Ses Planes
DS núm. 119, pàg. 6709 i 6712.
Sant Ferran de Ses Roques de Formentera 
DS núm. 123, pàg. 6931.
Son Ferriol
DS núm. 127, pàg. 7224.

CEMEX
DS núm. 141, pàg. 7884.
DS núm. 143, pàg. 8011.
DS núm. 144, pàg. 8074.

Central tèrmica de Maó
DS núm. 121, pàg. 6825.

DS núm. 141, pàg. 7879.

Centres educatius/escolars 
DS núm. 142, pàg. 7955.
bullying
DS núm. 121, pàg. 6824.
climatització
DS núm. 144, pàg. 8115.
continguts
DS núm. 109, pàg. 6144.
personal de suport
DS núm. 136, pàg. 7593.
recursos informàtics
DS núm. 139, pàg. 7755.

Centres, serveis i establiments sanitaris
DS núm. 129, pàg. 7249.
DS núm. 142, pàg. 7982.
de salut a Manacor
DS núm. 138, pàg. 7672.

Centre sociosanitari de Felanitx
DS núm. 136, pàg. 7582.

Ciència al Parlament
DS núm. 112, pàg. 6349.

Ciutadans de les Illes, problemàtiques
DS núm. 116, pàg. 6549.

CLH, dipòsit de Cala Major
DS núm. 115, pàg. 6486.

Cobra 
DS núm. 113, pàg. 6366.

Comerç
DS núm. 138, pàg. 7691.
DS núm. 140, pàg. 7836.
cambres
DS núm. 147, pàg. 8289.
gran superfície comercial 
DS núm. 119, pàg. 6714.

Companyies aèries
DS núm. 146, pàg. 8195.

Competències
traspàs
DS núm. 123, pàg. 6936.
DS núm. 127, pàg. 7222.
de Justícia

transferència
DS núm. 147, pàg. 8292.

Conciliació familiar i laboral
DS núm. 111, pàg. 6272.
DS núm. 118, pàg. 6668.
DS núm. 121, pàg. 6827.

Conductes Addictives, unitat
DS núm. 138, pàg. 7709.
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Connexió elèctrica de Menorca
DS núm. 114, pàg. 6427.

Connexions marítimes amb Menorca
DS núm. 122, pàg. 6878.

Consell 
Consultiu de les Illes Balears, cossos i escales
DS núm. 111, pàg. 6288.
de Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears
DS núm. 119, pàg. 6757.
DS núm. 148, pàg. 8388. 

Escolar de les Illes Balears
DS núm. 126, pàg. 7208.

Conselleria d’Educació i Universitat
estructura de personal
DS núm. 143, pàg. 8011.
funcionament
DS núm. 145, pàg. 8133.
inversions
DS núm. 126, pàg. 7154.
DS núm. 134, pàg. 7392.

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques,
transparència

DS núm. 143, pàg. 8028.

Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, decisions
DS núm. 142, pàg. 7941.

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
inversions

DS núm. 134, pàg. 7387.
DS núm. 138, pàg. 7697.

Conselleria de Salut, política a Eivissa
DS núm. 121, pàg. 6810.

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, inversions
DS núm. 125, pàg. 7088.

Consells insulars 
bestretes
DS núm. 112, pàg. 6303.
DS núm. 123, pàg. 6932.
DS núm. 138, pàg. 7682.
DS num. 143, pàg. 8037.
DS núm. 146, pàg. 8235.
competències de promoció turística
DS núm. 115, pàg. 6489.
de Mallorca, delegació de competències
DS núm. 147, pàg. 8342.
DS núm. 149, pàg. 8432.

Conservatori de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera
DS núm. 110, pàg. 6195.

Constitució Espanyola
article 155

DS núm. 123, pàg. 6944.
reforma
DS núm. 148, pàg. 8371.
40è aniversari
DS núm. 125, pàg. 7117.

Contractació de personal investigador
DS núm. 121, pàg. 6821.

Copa Davis
DS núm. 111, pàg. 6263.

Copagament farmacèutic
DS núm. 140, pàg. 7816.

Corredor mediterrani
DS núm. 141, pàg. 7872.

Cultura
DS núm. 110, pàg. 6207.
equipaments culturals de Menorca
DS núm. 128, pàg. 7232.
política cultural
DS núm. 112, pàg. 6326.

Curs escolar 2018-2019
DS núm. 139, pàg. 7775.

- D -

Dany cerebral i ictus
DS núm. 148, pàg. 8351.

Decret de garantia de demora
DS núm. 117, pàg. 6605.
DS núm. 125, pàg. 7078.
DS núm. 136, pàg. 7602.
DS núm. 142, pàg. 7947.

Depuradora de Ferreries
llots
DS núm. 120, pàg. 6765.
de Maó-Es Castell
DS núm. 142, pàg. 7937.
de Santa Eulària del Riu
DS núm. 127, pàg. 7214.

Descompte de resident del 75%
DS núm. 110, pàg. 6202.
DS núm. 123, pàg. 6946 i 6948.
DS núm. 125, pàg. 7073.
DS núm. 131, pàg. 7288.
DS núm. 146, pàg. 8212.

Desenvolupament sostenible
DS núm. 142, pàg. 7950.
DS núm. 144, pàg. 8067.
DS núm. 145, pàg. 8186.

Deslleialtat institucional
DS núm. 120, pàg. 6772.
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Despesa no financera
DS núm. 134, pàg. 7403.
DS núm. 138, pàg. 7729.

Don, Dia internacional
DS núm. 113, pàg. 6363.

Discapacitat, valoracions
DS núm. 147, pàg. 8287.

Dones maltractades
DS núm. 112, pàg. 6308.

Dret Civil, Compilació
DS núm. 116, pàg. 6545.

- E -

Ecografies
DS núm. 121, pàg. 6818 i 6820.

Economia i mercat laboral
DS núm. 144, pàg. 8075.
DS núm. 145, pàg. 8123.

Educació
compromisos amb Formentera
DS núm. 139, pàg. 7766.
consensos
DS núm. 117, pàg. 6614.
infantil
DS núm. 109, pàg. 6132.
infraestructures
DS núm. 140, pàg. 7831.
Pacte Educatiu
DS núm. 114, pàg. 6433.
DS núm. 115, pàg. 6482.
DS núm. 124, pàg. 7019.
DS núm. 126, pàg. 7160 i 7208.
Pla d’igualtat entre homes i dones
DS núm. 111, pàg. 6283.
DS núm. 113, pàg. 6390.
promeses
DS núm. 116, pàg. 6539.
recursos
DS núm. 119, pàg. 6719.
DS núm. 123, pàg. 6934.
0-3 anys
DS núm. 121, pàg. 6830.
DS núm. 123, pàg. 6958.
DS núm. 110, pàg. 6201.
DS núm. 146, pàg. 8201.
DS núm. 147, pàg. 8296.
DS núm. 132, pàg. 7307.

Eficiència i transparència
DS núm. 136, pàg. 7597.

Eleccions generals
DS núm. 146, pàg. 8210.

Electricitat a Menorca
DS núm. 142, pàg. 7942.

Emancipació juvenil, polítiques
DS núm. 145, pàg. 8139.

Endeutament (vegeu Ingressos tributaris i ---)

Energia/energies
a Mallorca, subministrament energètic
DS núm. 145, pàg. 8145.
a Menorca
DS núm. 146, pàg. 8214.
DS núm. 148, pàg. 8378.

desproveïment energètic elèctric
DS núm. 143, pàg. 8016.
pla de contingència
DS núm. 145, pàg. 8130.
subministrament energètic
DS núm. 143, pàg. 8017 i 8030.

renovables, llocs de feina
DS núm. 148, pàg. 8360.
transició energètica
DS núm. 126, pàg. 7140.
DS núm. 148, pàg. 8372.
aïllament energètic
DS núm. 131, pàg. 7285 i 7295.

Ensenyament públic, drets sociolaborals
DS núm. 126, pàg. 7139.

Entitats locals i comunitats autònomes, regla de despesa 
DS núm. 138, pàg. 7716.

ERASMUS, ajudes
DS núm. 112, pàg. 6315.

ESADIB, biblioteca
DS núm. 140, pàg. 7813.

Escacs com a eina pedagògica
DS núm. 141, pàg. 7913. 

Escola d’Arts d’Eivissa
DS núm. 139, pàg. 7754.

Escolarització
DS núm. 122, pàg. 6886.

Esmena Nadal 
DS núm. 123, pàg. 6935.

Esports
proves a entorn naturals
DS núm. 114, pàg. 6421.
sector nàutic
DS núm. 114, pàg. 6432.

Estació intermodal
DS núm. 113, pàg. 6376.

Estat de dret
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DS núm. 109, pàg. 6127.

Estatut de l’artista
DS núm. 144, pàg. 8081.

Estudis universitaris
deduccions fiscals per a estudis a fora
DS núm. 139, pàg. 7767.
trasllat
DS núm. 111, pàg. 6268.

ETA, banda terrorista
DS núm. 125, pàg. 7105.

Eutanàsia
DS núm. 123, pàg. 6983.

Explotació laboral
DS núm. 123, pàg. 6951.

- F -

Famílies
i maternitat, suport
DS núm. 115, pàg. 6513.
de persones desaparegudes
DS núm. 147, pàg. 8325.
Serveis de Menors i Família
DS núm. 114, pàg. 6456.
suport
DS núm. 133, pàg. 7332.

Finançament
DS núm. 138, pàg. 7680.

Fiscalitat
DS núm. 131, pàg. 7291.
DS núm. 146, pàg. 8206.

Fons d’inversió
DS núm. 120, pàg. 6774.

Fontanelles, Ses
DS núm. 119, pàg. 6714.

Formació 
acadèmica
DS núm. 146, pàg. 8200.
centre a Ciutadella
DS núm. 124, pàg. 7004.
professional, pla integral
DS núm. 128, pàg. 7236.

Fracàs escolar
DS núm. 119, pàg. 6720.

Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel
DS núm. 115, pàg. 6498.
DS núm. 117, pàg. 6619.
DS núm. 121, pàg. 6809.

Futur immediat de la comunitat autònoma

DS núm. 148, pàg. 8367.

- G -

Gaspar Hauser, entitat
DS núm. 138, pàg. 7671.
DS núm. 140, pàg. 7822.
DS núm. 147, pàg. 8295.
DS núm. 148, pàg. 8353.

Gestió Sanitària Assistencial de les Illes Balears
DS núm. 120, pàg. 6776.

Govern
codi ètic
DS núm. 119, pàg. 6722.
DS núm. 131, pàg. 7300.
iniciatives legislatives
DS núm. 117, pàg. 6607.

Guarderies, decret de regulació
DS núm. 109, pàg. 6126.

Guies turístics, convocatòria pública
DS núm. 115, pàg. 6492.

Gürtel, sentència
DS núm. 124, pàg. 7014.

- H -

Habitatge
DS núm. 109, pàg. 6148.
DS núm. 117, pàg. 6594.
DS núm. 122, pàg. 6875. 
DS núm. 124, pàg. 7025. 
DS núm. 141, pàg. 7898.
accés
DS núm. 139, pàg. 7773.

mesures fiscals 
DS núm. 139, pàg. 7773.

buit
DS núm. 141, pàg. 7875.
DS núm. 143, pàg. 8014.

Oficina
DS núm. 147, pàg. 8291.

decret d’emergència
DS núm. 126, pàg. 7150.
dret
DS núm. 119, pàg. 6745.
grans tenidors
DS núm. 143, pàg. 8013.
a l’illa d’Eivissa
DS núm. 136, pàg. 7588.
inscripció
DS núm. 147, pàg. 8298.
llei
DS núm. 110, pàg. 6205.
lloguer

ajudes
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DS núm. 145, pàg. 8129.
i venda
DS núm. 118, pàg. 6665.

ocupació
DS núm. 109, pàg. 6138.

il·legal
DS núm. 127, pàg. 7222.

Pla estatal
DS núm. 115, pàg. 6497.
de protecció oficial
DS núm. 136, pàg. 7583.
públic
DS núm. 134, pàg. 7376.

rehabilitació, ajudes
DS núm. 136, pàg. 7586.
servei d’habitatge desocupat
DS núm. 125, pàg. 7088.
social
DS núm. 131, pàg. 7296.

Hepatitis A
DS núm. 109, pàg. 6136.

Heroïna
DS núm. 126, pàg. 7141.

Hisenda, nova ministra
DS núm. 126, pàg. 7153.

Hospital de Can Misses
ascensor
DS núm. 113, pàg. 6365.
llistes d'espera
DS núm. 111, pàg. 6266.
pediatre en neurologia
DS núm. 122, pàg. 6875.
projecte d’ascensor 
DS núm. 113, pàg. 6364.
quiròfans
DS núm. 126, pàg. 7137.
DS núm. 138, pàg. 7679.
teràpia ocupacional
DS núm. 116, pàg. 6535.
unitat de Limfedema
DS núm. 146, pàg. 8204.

Hospital de Manacor, llistes d'espera
DS núm. 118, pàg. 6673.

Hospital Mateu Orfila, servei d'urgències
DS núm. 136, pàg. 7587.

Hospital de Son Espases 
incentius
DS núm. 140, pàg. 7825.
Junta de Personal
DS núm. 123, pàg. 6939.
laboratori de microbiologia
DS núm. 138, pàg. 7676.
rehabilitació de sòl pelvià postpart
DS núm. 123, pàg. 6943.

Hospital Son Llàtzer
netejadores
DS núm. 145, pàg. 8143.
sala d'hemodinàmica
DS núm. 122, pàg. 6882.
DS núm. 131, pàg. 7287.
tractaments domiciliaris
DS núm. 143, pàg. 8029.

Hospital residència de Cas Serres
DS núm. 118, pàg. 6682.
DS núm. 118, pàg. 6675.
DS núm. 120, pàg. 6788.

Hospitals públics
gratuïtat dels aparcaments
DS núm. 134, pàg. 7430.
DS núm. 142, pàg. 7994.
personal
DS núm. 144, pàg. 8071.

Hostaleria a Ciutadella
DS núm. 110, pàg. 6192.

Hotels
millora i reconversió
DS núm. 115, pàg. 6484.
modernització
DS núm. 113, pàg. 6375.

- I -

IBAVI, fiança dels arrendadors
DS núm. 134, pàg. 7375.

Ib-salut, metges contractats
DS núm. 123, pàg. 6940.

IB3
gestió 
DS núm. 122, pàg. 6880.
model de transparència i pluralitat
DS núm. 143, pàg. 8024.
serveis informatius
DS núm. 147, pàg. 8299.

I+D+I
DS núm. 126, pàg. 7147.

Illes per un Pacte
DS núm. 138, pàg. 7685.

Immobles, recurs al TEAR
DS núm. 136, pàg. 7596.
DS núm. 144, pàg. 8078.

Impost/imposts
d’actes jurídics documentats
DS núm. 144, pàg. 8082.
sobre estades turístiques
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DS núm. 139, pàg. 7763.
IRPF
DS núm. 113, pàg. 6380 i 6383. 
municipal sobre vehicles de tracció mecànica 
DS núm. 143, pàg. 8042.
noves figures impositives
DS núm. 122, pàg. 6894.
al sol
DS núm. 146, pàg. 8203.
de successions
DS núm. 136, pàg. 7600.

de turisme sostenible
DS núm. 121, pàg. 6814 i 6829.
DS núm. 124, pàg. 7017.
DS núm. 144, pàg. 8067.

Inca, nova escola  
DS núm. 122, pàg. 6884.

Infermeria, grau
DS núm. 118, pàg. 6666.

Infraestructures del Govern
DS núm. 120, pàg. 6779.
DS núm. 122, pàg. 6883.

Ingressos tributaris i endeutament
DS núm. 109, pàg. 6171.

Insectes pol·linitzadors
DS núm. 126, pàg. 7133.

Instituts d’educació secundària (IES)
Maioris
DS núm. 118, pàg. 6671.
Quartó del Rei
DS núm. 120, pàg. 6772.
Son Ferriol
DS núm. 127, pàg. 7224.
1 d’octubre
DS núm. 139, pàg. 7768.

Interessos de Balears
DS núm. 125, pàg. 7084.
DS núm. 147, pàg. 8301.

Interins
DS núm. 146, pàg. 8199.
llistes
DS núm. 124, pàg. 7011.

Inundacions 
Llevant de Mallorca
DS núm. 140, pàg. 7811 i 7826. 
DS núm. 142, pàg. 7966.
DS núm. 144, pàg. 8098.
DS núm. 147, pàg. 8302.
DS núm. 148, pàg. 8389.
Pollença

DS núm. 142, pàg. 7935.

Inversions
DS núm. 139, pàg. 7771.

- J -

Joves que no estudien ni fan feina
DS núm. 124, pàg. 7009.

Jutjats de violència sobre la dona
DS núm. 138, pàg. 7689.

- L -

Linfedema, unitat 
DS núm. 115, pàg. 6488.
DS núm. 119, pàg. 6717.
DS núm. 120, pàg. 6764.

Línia d'alta tensió de Manacor a Artà
DS núm. 116, pàg. 6548.

Llei 
agrària
DS núm. 144, pàg. 8076.

retirada del projecte
DS núm. 134, pàg. 7372.

de canvi climàtic
avantprojecte
DS núm. 114, pàg. 6429.
pla de reconversió
DS núm. 114, pàg. 6436.

de capitalitat, article 88 bis
DS núm. 115, pàg. 6523.
DS núm. 126, pàg. 7135.
de contractes del sector públic, I+D+I
DS núm. 126, pàg. 7147.
d’educació
DS núm. 114, pàg. 6425.
de finançament dels consells insulars
DS núm. 124, pàg. 7007.
del foc, projecte
DS núm. 138, pàg. 7675.
d’habitatge
DS núm. 128, pàg. 7234.

consens
DS núm. 110, pàg. 6205.
reglaments
DS núm. 125, pàg. 7069.

del lloguer turístic
DS núm. 127, pàg. 7216.
de residus i sòls contaminants
DS núm. 110, pàg. 6189.
DS núm. 114, pàg. 6430.
d’urbanisme
DS núm. 112, pàg. 6310.

indemnitzacions
DS núm. 109, pàg. 6123.
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8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears
DS núm. 113, pàg. 6400.
4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa
legislativa popular de les Illes Balears
DS núm. 124, pàg. 7057.
7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç
minorista
DS núm. 139, pàg. 7801.
DS núm. 146, pàg. 8220.
DS núm. 147, pàg. 8347.
1/1998, de 10 de març, de l’Estatut dels consumidors i
usuaris de les Illes Balears, 20è aniversari
DS núm. 131, pàg. 7284.
10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de
les Illes Balears i de creació del Col·legi professional de
docents de les Illes Balears
DS núm. 141, pàg. 7919.
4/2008, de mesures urgents per a un desenvolupament
territorial sostenible a les Illes Balears, indemnitzacions
DS núm. 131, pàg. 7292.
4/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i
la seva internacionalització
DS núm. 118, pàg. 6696.
DS núm. 122, pàg. 6922.
DS núm. 123, pàg. 6993.
5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació
de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat
autònoma de les Illes Balears
DS núm. 111, pàg. 6291.
DS núm. 126, pàg. 7192.
12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes
Balears
DS núm. 133, pàg. 7352.
9/2017, de corregudes de bous i de protecció dels
animals
DS núm. 116, pàg. 6531.
DS núm. 138, pàg. 7678.

Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears

DS núm. 130, pàg. 7272.
DS núm. 144, pàg. 8106.
DS núm. 145, pàg. 8190.

Llengua
catalana

decret d’ib-salut
DS núm. 109, pàg. 6139 i 6142.
imposició a la sanitat
DS núm. 109, pàg. 6129.
subvencions
DS núm. 147, pàg. 8285.
títols de coneixement
DS núm. 146, pàg. 8201.
DS núm. 147, pàg. 8283.

model lingüístic
DS núm. 132, pàg. 7304. 
pròpia de les Illes Balears
DS núm. 122, pàg. 6893.

Llibertat d’expressió

DS núm. 112, pàg. 6317.
DS núm. 122, pàg. 6879.

Lliure designació
DS núm. 113, pàg. 6378.

Llocs a Menorca
DS núm. 142, pàg. 7940.

Lloguer turístic
DS núm. 109, pàg. 6130.
DS núm. 110, pàg. 6204.
a Palma
DS núm. 120, pàg. 6767.
sancions
DS núm. 134, pàg. 7373.
DS núm. 139, pàg. 7770.
zonificació
DS núm. 112, pàg. 6319.

- M -

Malaltia celíaca i altres intoleràncies alimentàries 
DS núm. 117, pàg. 6627.

Mangin-Asfari, Claude
DS núm. 122, pàg. 6875.

Medi ambient
agilitació de tramitacions
DS núm. 110, pàg. 6194.
objectius
DS núm. 140, pàg. 7830.
DS núm. 141, pàg. 7890.
sostenibilitat
DS núm. 122, pàg. 6896.

Mediació, llocs de feina
DS núm. 144, pàg. 8073.

Mega creuers
DS núm. 118, pàg. 6677.

Memòria democràtica
DS núm. 116, pàg. 6566.

Menjadors escolars
DS núm. 140, pàg. 7811.

Meses sectorials
DS núm. 120, pàg. 6769.

Metges
DS núm. 134, pàg. 7370.
DS núm. 145, pàg. 8134.

Municipis, regla de despesa
DS núm. 114, pàg. 6438.

Murterar, Es
DS núm. 143, pàg. 8018.
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DS núm. 147, pàg. 8332.

Museu de Mallorca
DS núm. 141, pàg. 7873 I 7888.
DS núm. 143, pàg. 8051.
delegació de competències
DS núm. 147, pàg. 8342.
DS núm. 149, pàg. 8432.
gestió
DS núm. 140, pàg. 7814.
manca de recursos
DS núm. 110, pàg. 6187.

Musicoteràpia 
DS núm. 121, pàg. 6862.

- N -

Naveta dels Tudons
DS núm. 118, pàg. 6669.

Nicaragua
DS núm. 127, pàg. 7213.

- O -

Ocupació
expedient de regulació
DS núm. 109, pàg. 6141.
i inclusió social
DS núm. 117, pàg. 6613.
turística
DS núm. 126, pàg. 7143.

Oficina 
Anticorrupció
DS núm. 119, pàg. 6724.
de la Dona a Eivissa
DS núm. 147, pàg. 8293.

Nouvinguts, pla de xoc
DS núm. 118, pàg. 6662.

Oposicions a la CAIB
DS núm. 127, pàg. 7219.

Orientació jurídica penitenciària
DS núm. 132, pàg. 7306.

Orquestra simfònica, borsa de treball
DS núm. 119, pàg. 6710.

- P -

Pacients 
amb dolor crònic
DS núm. 128, pàg. 7233.
trasllat

DS núm. 148, pàg. 8354.

Pacte de salaris i rendes
DS núm. 117, pàg. 6644.

Palma Arena, velòdrom, director gerent
DS núm. 113, pàg. 6372.

Parc 
de Llevant
DS núm. 144, pàg. 8075.
Natural de Ses Salines, abocament

DS núm. 136, pàg. 7591.
Parlament, compliment dels mandats

DS núm. 116, pàg. 6542.

Pediatre a Ciutadella
DS núm. 117, pàg. 6596.

Pensions, sistema públic
DS núm. 112, pàg. 6337.

Personal sanitari
docent interí
DS núm. 111, pàg. 6267.
drets laborals
DS núm. 136, pàg. 7590.

Persones 
amb altes discapacitats
DS núm. 111, pàg. 6271.
desaparegudes
DS núm. 147, pàg. 8325.
refugiades

Dia internacional
DS núm. 138, pàg. 7671.

serveis
DS núm. 142, pàg. 7987.

Pinaret, Es
DS núm. 112, pàg. 6299.

Pla 
de contingència per respondre als fenòmens
meteorològics
DS núm. 143, pàg. 8026.
de desenvolupament rural
DS núm. 116, pàg. 6537.
director sectorial de mobilitat
DS núm. 124, pàg. 7016.
Hidrològic
DS núm. 118, pàg. 6664.

interconnexions
DS núm. 114, pàg. 6439.

DS núm. 116, pàg. 6557.
revisió
DS núm. 114, pàg. 6424.
integral de formació professional
DS núm. 128, pàg. 7236.
de retorn
DS núm. 120, pàg. 6778.
de transports
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DS núm. 112, pàg. 6301.

Places turístiques
DS núm. 122, pàg. 6890.

Platja de Palma 
DS núm. 125, pàg. 7075.

Pluges del 12 d’octubre
DS núm. 142, pàg. 7945.
DS núm. 140, pàg. 7820.

Policies interins
DS núm. 120, pàg. 6767.

Política migratòria
DS núm. 136, pàg. 7599.
i humanitària
DS núm. 141, pàg. 7885.

Polítiques socials
DS núm. 148, pàg. 8362.

Port de Maó, amarraments
DS núm. 124, pàg. 7000.

Ports de les Illes
DS núm. 121, pàg. 6817.

Posidònia
decret
DS núm. 114, pàg. 6428.
protecció
DS núm. 119, pàg. 6729.
DS núm. 121, pàg. 6836.
sancions
DS núm. 140, pàg. 7828.

Pous il·legals
DS núm. 114, pàg. 6435.

Preautonomia de les Illes Balears
DS núm. 142, pàg. 7935.

Presó 
de Menorca
DS núm. 134, pàg. 7368.
permanent revisable
DS núm. 110, pàg. 6225.

Pressuposts 
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a 2019
DS núm. 141, pàg. 7881.
DS núm. 145, pàg. 8153.
DS núm. 149, pàg. 8432.
generals de l’Estat
DS núm. 117, pàg. 6609 i 6611.
DS núm. 125, pàg. 7086.
DS núm. 141, pàg. 7877.

partides d’inversions

DS núm. 126, pàg. 7144.
del Parlament de les Illes Balears per a l’exercici 2017
DS núm. 119, pàg. 6759.

Prevenció, mesures
DS núm. 112, pàg. 6307.

Processiònaria del pi
DS núm. 116, pàg. 6552.
DS núm. 118, pàg. 6687.

Producte autòcton i emblemàtic de les Illes Balears
DS núm. 124, pàg. 7005.

PROEMAID
DS núm. 120, pàg. 6763.

Programa Amb tots els sentits
DS núm. 111, pàg. 6273.
DS núm. 145, pàg. 8130.

Prospeccions d’hidrocarburs
DS núm. 126, pàg. 7148.
DS núm. 129, pàg. 7260.
DS núm. 139, pàg. 7791.
DS núm. 140, pàg. 7866. 

PSIB-PSOE, finançament
DS núm. 125, pàg. 7076.

- Q -

Qualitat turística
DS núm. 123, pàg. 6937.

Quesería Menorquina
DS núm. 116, pàg. 6534 i 6546.

- R -

Radiotelevisió pública de les Illes Balears
DS núm. 111, pàg. 6279.

Reassignació genital, cirurgies
DS núm. 120, pàg. 6771.

Recepta electrònica
DS núm. 116, pàg. 6536.

Referèndum d’autodeterminació
DS núm. 139, pàg. 7758.

Reunions electorals
DS núm. 142, pàg. 7937.
DS núm. 143, pàg. 8020.

Reforma 
fiscal
DS núm. 146, pàg. 8258.
laboral
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DS núm. 127, pàg. 7227.

Règim especial agrari
DS núm. 148, pàg. 8369.

Règim Especial de les Balears (REB/REIB)
DS núm. 111, pàg. 6280.
DS núm. 115, pàg. 6494.
DS núm. 125, pàg. 7082.
DS núm. 131, pàg. 7290.
DS núm. 134, pàg. 7380.
DS núm. 143, pàg. 8032.
DS núm. 145, pàg. 8140.

ajuts subjectes a minimis
DS núm. 146, pàg. 8209.
entrada en vigor
DS núm. 140, pàg. 7823.
negociació
DS núm. 138, pàg. 7686.
DS núm. 143, pàg. 8033 i 8036.
DS núm. 148, pàg. 8368.

Reivindicacions al Govern central
DS núm. 126, pàg. 7151.

Religió, assignatura
DS núm. 110, pàg. 6198.

Renda per càpita
DS núm. 110, pàg. 6188.

República Sahrauí, 42è aniversari
DS núm. 116, pàg. 6531.

Reserva de la Biosfera de Menorca
DS núm. 136, pàg. 7585.
DS núm. 138, pàg. 7674.
DS núm. 147, pàg. 8288.
centre d'interpretació
DS núm. 112, pàg. 6313.

Residència per a dependents
DS núm. 145, pàg. 8138.

Residus
DS núm. 110, pàg. 6197.

Risc, actuacions
DS núm. 145, pàg. 8147.  
DS núm. 147, pàg. 8314.

- S -

Salaris
diferències per raons de sexe
DS núm. 110, pàg. 6235.
equiparació dels cossos de l’Estat
DS núm. 140, pàg. 7856.

Salut

DS núm. 112, pàg. 6320.
DS núm. 114, pàg. 6445.
alimentària
DS núm. 120, pàg. 6775.
Dia Mundial
DS núm. 121, pàg. 6851.
observatori de desigualtats
DS núm. 140, pàg. 7848.
recursos
DS núm. 119, pàg. 6719.
servei 24 hores a Manacor
DS núm. 118, pàg. 6661.

Sanitat 
mortuòria, decret
DS núm. 114, pàg. 6421.
infraestructures a Menorca
DS núm. 126, pàg. 7133.
pèrdua de competitivitat
DS núm. 115, pàg. 6483.
promoció
DS núm. 115, pàg. 6489.
personal
DS núm. 109, pàg. 6134.
DS núm. 110, pàg. 6199.
professionals
DS núm. 111, pàg. 6276.

Sant Antoni de Portmany
badia
DS núm. 144, pàg. 8089.
port
DS núm. 142, pàg. 7938.
quiosc
DS núm. 124, pàg. 6998.

Saturació a les Illes
DS núm. 127, pàg. 7225.

Seguretat dels ciutadans
DS núm. 139, pàg. 7760.

Selectivitat
proves
DS núm. 118, pàg. 6676.
resultats
DS núm. 112, pàg. 6311.

Senador per a Formentera
DS núm. 129, pàg. 7240.
DS núm. 139, pàg. 7782.
DS núm. 140, pàg. 7866.

Serra de Tramuntana
DS núm. 122, pàg. 6891.

Serveis de Menors i Família de les Illes Balears
DS núm. 114, pàg. 6456.

Sindicatura de Comptes
DS núm. 113, pàg. 6373.
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Sinistralitat laboral 
DS núm. 113, pàg. 6384.
DS núm. 115, pàg. 6503.

Son Bordoy, urbanització
DS núm. 124, pàg. 6999 i 7012.
DS núm. 148, pàg. 8361.

Sondejos a la Mediterrània
DS núm. 121, pàg. 6811.

- T -

Televisió pública, model
DS núm. 115, pàg. 6490.

Temes estratègics
DS núm. 125, pàg. 7080.

Tercer sector
DS núm. 120, pàg. 6799.
DS núm. 122, pàg. 6914.

Terrorisme, delicte d’enaltiment
DS núm. 113, pàg. 6367.

TIC 
i competitivitat, inversió
DS núm. 116, pàg. 6551.
introducció
DS núm. 148, pàg. 8357.

Torrents 
a Palma
DS núm. 145, pàg. 8125.
a Menorca
DS núm. 147, pàg. 8284.

Tot inclòs
DS núm. 119, pàg. 6726.
DS núm. 120, pàg. 6781.
DS núm. 134, pàg. 7384.
DS núm. 143, pàg. 8035.
DS núm. 144, pàg. 6069 i 8079.

Transparència (vegeu també Eficiència i —)
DS núm. 139, pàg. 7753.

Transport
aeri sanitari
DS núm. 146, pàg. 8196.
escolar
DS núm. 114, pàg. 6426.
ferroviari
DS núm. 138, pàg. 7688.

avaries
DS núm. 123, pàg. 6941 i 6950.

incidències
DS núm. 138, pàg. 7686.
DS núm. 142, pàg. 7944.

interurbà balear (TIB), model de marquesina
DS núm. 140, pàg. 7818.
marítim
DS núm. 125, pàg. 7083.
de mercaderies
DS núm. 113, pàg. 6370.

interinsular
DS núm. 114, pàg. 6466.
DS núm. 148, pàg. 8425.

pirata
DS núm. 115, pàg. 6495.
Pla
DS núm. 112, pàg. 6301. 
públic
DS núm. 109, pàg. 6124.
DS núm. 113, pàg. 6381.
DS núm. 117, pàg. 6593 i 6599.
DS núm. 120, pàg. 6783.
DS núm. 122, pàg. 6902.
DS núm. 144, pàg. 8070.
regular per carretera
DS núm. 116, pàg. 6533.
DS núm. 124, pàg. 6997.
DS núm. 134, pàg. 7379.
DS núm. 136, pàg. 7594.
DS núm. 147, pàg. 8296.
DS núm. 148, pàg. 8352.

Transsexual, col·lectiu
DS núm. 142, pàg. 7940.
DS núm. 143, pàg. 8022.

Treball
deutes amb els treballadors
DS núm. 142, pàg. 7937.
DS núm. 143, pàg. 8019.
interessos dels treballadors
DS núm. 145, pàg. 8136.
mercat laboral
DS núm. 139, pàg. 7764.
normativa laboral
DS núm. 148, pàg. 8354.
seguretat i salut
DS núm. 133, pàg. 7312.

Tren
incidències
DS núm. 145, pàg. 8142.
servei nocturn
DS núm. 128, pàg. 7234.

Tributs ambientals
DS núm. 117, pàg. 6602.

Turisme 
Agència de Turisme de les Illes Balears 
DS núm. 123, pàg. 6952.
dades
DS núm. 118, pàg. 6681.
destinació
DS núm. 134, pàg. 7385. 
establiments, modernització
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DS núm. 141, pàg. 7876.
impost 

sobre estades turístiques
DS núm. 139, pàg. 7763.
de turisme sostenible
DS núm. 121, pàg. 6814 i 6829.
DS núm. 124, pàg. 7017.
DS núm. 144, pàg. 8067.

inspectors
DS núm. 121, pàg. 6813.
DS núm. 141, pàg. 7887.

lloguer turístic
DS núm. 109, pàg. 6130.
DS núm. 110, pàg. 6204.

a Palma
DS núm. 120, pàg. 6767.
sancions
DS núm. 134, pàg. 7373.
DS núm. 139, pàg. 7770.
zonificació
DS núm. 112, pàg. 6319.

model
DS núm. 109, pàg. 6183.
DS núm. 110, pàg. 6212.
ocupació
DS núm. 126, pàg. 7143.
pèrdua de competitivitat
DS núm. 115, pàg. 6483.
política general
DS núm. 144, pàg. 8084.
DS núm. 146, pàg. 8245.
promoció
DS núm. 115, pàg. 6489.
sector
DS núm. 140, pàg. 7819.

- U -

Unitat Bàsica de Cala d’Or
DS núm. 142, pàg. 7941.
DS núm. 143, pàg. 8023.

Unitat del Dolor
DS núm. 145, pàg. 8132.

Unitat militar d’emergències (UME)
DS núm. 119, pàg. 6734.
DS núm. 141, pàg. 7871 i 7882.
DS núm. 147, pàg. 8309.

Urbanisme
DS núm. 122, pàg. 6888.

Urgències 
servei
DS núm. 134, pàg. 7370.
061
DS núm. 116, pàg. 6544.
DS núm. 117, pàg. 6608.

- V -

Vacunes
DS núm. 122, pàg. 6887.

Vedrà, Es, cabres
DS núm. 145, pàg. 8126.

Vehicles 
impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica 
DS núm. 143, pàg. 8042.
restriccions d'entrada
DS núm. 111, pàg. 6277.

Venda ambulant
DS núm. 118, pàg. 6679.
 il·legal
DS núm. 117, pàg. 6597.
DS núm. 131, pàg. 7298.

Vessaments fecals
DS núm. 134, pàg. 7381.

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i
Turisme

DS núm. 125, pàg. 7093.

Vigilància i seguretat privada, professionals
DS núm. 115, pàg. 6493.

Violència de gènere
DS núm. 146, pàg. 8208.
DS núm. 148, pàg. 8365.  
Dia internacional
DS núm. 145, pàg. 8119.

Vols, tarifa màxima
DS núm. 144, pàg. 8071.
DS núm. 145, pàg. 8120.

- X -

Xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o
socials

DS núm. 110, pàg. 6247.

- Z -

Zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA)
DS núm. 112, pàg. 6306.

Zonificació escolar
DS núm. 117, pàg. 6604.
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