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INICIATIVES

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears.
DS núm. 152, pàg. 8724. 

RGE núm. 7154/18, complementat amb l'escrit RGE núm.
7155/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears.
DS núm. 157, pàg. 8840. 

RGE núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 154, pàg. 8766.

RGE núm. 8321/18, de consultes populars i processos
participatius.
DS núm. 166, pàg. 9174.

RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.
DS núm. 164, pàg. 9037. 

RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de 26
de novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears.
DS núm. 159, pàg. 8886.

RGE núm. 10874/18, per a la sostenibilitat mediambiental
i econòmica de l’illa de Formentera.
DS núm. 158, pàg. 8866. 

RGE núm. 11012/18, de microcooperatives de les Illes
Balears.
DS núm. 154, pàg. 8802.

RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.
DS núm. 166, pàg. 9166.

RGE núm. 14590/18, pel qual es modifica la Llei 14/2010, de
9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears.
DS núm. 168, pàg. 9310.

RGE núm. 14764/18, de l’estatut especial de capitalitat de
la ciutat d’Eivissa.
DS núm. 170, pàg. 9438. 

RGE núm. 14780/18, relatiu al Decret Llei 4/2018, de 23 de
novembre, de concessió de crèdits suplementaris per
atendre despeses inajornables derivades de sentències
judicials pendents de pagament en l’àmbit de la Llei 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 del dia 9 d’octubre del 2018 a la comarca del
Llevant de Mallorca.
DS núm. 170, pàg. 9455.

RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de les Illes Balears.
DS núm. 170, pàg. 9468. 

RGE núm. 4/19, del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre,
sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears.
DS núm. 169, pàg. 9357.

RGE núm. 920/19, de modificació del text refós de la Llei de
consells escolars de les Illes Balears.
DS núm. 169, pàg. 9366. 

PROPOSICIONS DE LLEI

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.
DS núm. 161, pàg. 8906. 

RGE núm. 8320/18, de l’atenció i els drets de la infància i
l’adolescència de les Illes Balears.
DS núm. 162, pàg. 8924.

RGE núm. 10528/18, de mesures de protecció de la badia de
Sant Antoni de Portmany.
DS núm. 160, pàg. 8902.

RGE núm. 14764/18, complementada amb l’escrit RGE
núm. 14785/18, de l’estatut especial de capitalitat de la
ciutat d’Eivissa.
DS núm. 154, pàg. 8783.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ TÈCNICA
INTERINSULAR

RGE núm. 13187/18, de proposta de delegació de
competències al Consell Insular 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. 154, pàg. 8798.

REFORMA DEL REGLAMENT DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

RGE núm. 1534/19, de la Comissió de Reglament de la
Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 166, pàg. 9158. 
DS núm. 169, pàg. 9381.

DECRETS LLEI

5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials
estratègics de les Illes Balears. 
DS núm. 153, pàg. 8756.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-152.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-157.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-154.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-166.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-164.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-159.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-158.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-154.pdf#page=38
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-166.pdf#page=48
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-168.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-170.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-170.pdf#page=61
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-170.pdf#page=74
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-169.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-169.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-161.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-162.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-160.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-154.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-154.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-166.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-169.pdf#page=51
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-153.pdf#page=2
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1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre
l’explotació i el control de l’activitat de lloguer de vehicles
amb conductor i altres mesures en matèria de transports
terrestres.
DS núm. 168, pàg. 9314.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm.765/19 i RGE núm. 783/19, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.
DS núm. 164, pàg. 9060. 

INTERPEL·LACIONS

RGE núm. 11022/18, relativa a política general del Govern
en matèria de transport públic.
DS núm. 163, pàg. 8967.
DS núm. 164, pàg. 9026.

RGE núm. 11134/18, relativa a política del Govern en
relació amb l’aplicació de la Llei d’igualtat.
DS núm. 164, pàg. 9032.

RGE núm. 11135/18, relativa a política del Govern en
relació amb l’habitatge.
DS núm. 165, pàg. 9079.
DS núm. 166, pàg. 9139.

RGE núm. 222/19, relativa a política educativa del Govern
a l'illa d'Eivissa.
DS núm. 167, pàg. 9244. 

RGE núm. 1451/19, relativa a política general del Govern
en matèria educativa.
DS núm. 168, pàg. 9292. 

RGE núm. 1537/19, relativa a política general del Govern
en relació amb la lluita contra la processionària del pi.
DS núm. 169, pàg. 9352. 

RGE núm. 1874/19, relativa a col·laboració publicoprivada
de la sanitat pública de les Illes Balears.
DS núm. 170, pàg. 9419. 

MOCIONS

RGE núm. 15299/18, relativa a transició energètica,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 13546/18.
DS núm. 163, pàg. 8967. 

RGE núm. 1435/19, relativa a política general del Govern
en matèria de transport públic, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 11022/18.
DS núm. 166, pàg. 9145.

RGE núm. 1886/19, relativa a política del Govern en relació
amb l’habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 11135/18.
DS núm. 168, pàg. 9298. 

PREGUNTES

RGE núm. 14935/18, relativa a l’evolució dels trasllats de
pacients des de Menorca, Eivissa i Formentera.
DS núm. 150, pàg. 8704.

RGE núm. 273/19, relativa a problemes laborals amb IB3.
DS núm. 151, pàg. 8721.
DS núm. 156, pàg. 8831.

RGE núm. 274/19, relativa a regulació del tot inclòs.
DS núm. 151, pàg. 8712.

RGE núm. 277/19, relativa a habitatge social.
DS núm. 150, pàg. 8707. 
DS núm. 155, pàg. 8814.

RGE núm. 278/19, relativa a mesures per a les piscines.
DS núm. 150, pàg. 8705.

RGE núm. 279/19, relativa a la pobresa energètica.
DS núm. 150, pàg. 8706.

RGE núm. 284/19, relativa a habitatges socials.
DS núm. 151, pàg. 8711.

RGE núm. 285/19, relativa a protecció de la mar
Mediterrània. 
DS núm. 151, pàg. 8721.
DS núm. 156, pàg. 8830.

RGE núm. 292/19, relativa als drets de totes i tots els
treballadors de les Illes Balears.
DS núm. 151, pàg. 8713.

RGE núm. 293/19, relativa a la importància de les
necessitats dels joves fins a 30 anys.
DS núm. 151, pàg. 8715.

RGE núm. 294/19, relativa a les relacions del Govern amb
altres institucions.
DS núm. 151, pàg. 8716.

RGE núm. 295/19, relativa a polítiques per tal d’afavorir
l’arribada i fidelització dels professionals sanitaris.
DS núm. 151, pàg. 8717.

RGEnúm. 296/19, relativa a defensa dels interessos de les
Illes Balears per part del Govern de l’Estat. 
DS núm. 151, pàg. 8721.
DS núm. 156, pàg. 8832.

RGE núm. 297/19, relativa al significat de la paraula
“imminent”.
DS núm. 151, pàg. 8719.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-168.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-164.pdf#page=54
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-163.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-164.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-164.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-165.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-166.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-167.pdf#page=54
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-168.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-169.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-170.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-163.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-166.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-168.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-150.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-151.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-156.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-151.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-150.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-155.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-150.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-150.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-151.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-151.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-156.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-151.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-151.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-151.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-151.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-151.pdf#page=13
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-151.pdf#page=11
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RGE núm. 599/19, relativa a l’aparcament de Can Misses.
DS núm. 156, pàg. 8820.

RGE núm. 600/19, relativa als pressuposts generals de
l’Estat.
DS núm. 156, pàg. 8834.

RGE núm. 611/19, relativa a les actuacions perquè
s’acompleixi el compromís d’instal·lar generadors
d’emergència a Menorca.
DS núm. 155, pàg. 8810.

RGE núm. 623/19, rectificada mitjançant l'escrit RGE
núm. 708/19, relativa a la transició energètica a Menorca.
DS núm. 155, pàg. 8812.

RGE núm. 624/19, relativa als habitatges de l’IBAVI.
DS núm. 155, pàg. 8811.

RGE núm. 626/19, relativa a la política d’igualtat de la
Conselleria d’Educació.
DS núm. 156, pàg. 8821.

RGE núm. 627/19, relativa a la política d’habitatge.
DS núm. 156, pàg. 8823.

RGE núm. 628/19, relativa als aparcaments de l’Hospital de
Son Espases i Can Misses.
DS núm. 156, pàg. 8824.

RGE núm. 629/19, relativa a política de la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
DS núm. 156, pàg. 8825.

RGE núm. 630/19, relativa als fixos discontinus.
DS núm. 156, pàg. 8827.

RGE núm. 631/19, relativa a la gestió de la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques.
DS núm. 156, pàg. 8828.

RGE núm. 633/19, relativa a la prohibició del diesel.
DS núm. 156, pàg. 8836.

RGE núm. 634/19, rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm. 644/19, relativa al pagament de bitllets i de dietes per
als malalts d’Eivissa.
DS núm. 156, pàg. 8819.

RGE núm. 841/19, a la proposta forma de la declaració
d’obligació de servei públic per a la ruta aèria de
Menorca-Barcelona.
DS núm. 163, pàg. 8947.

RGE núm. 843/19, relativa al preu de l’habitatge.
DS núm. 163, pàg. 8949.

RGE núm. 844/19, relativa a l’habitatge social.
DS núm. 163, pàg. 8964.

RGE núm. 845/19, relativa a l’estat d’execució del projectes
finançats amb l’impost del turisme sostenible.
DS núm. 163, pàg. 8960.

RGE núm. 846/19, relativa al descens de les reserves
turístiques.
DS núm. 163, pàg. 8950.

RGE núm. 847/19, relativa a la retirada de la Proposició de
llei de protecció de la badia de Sant Antoni.
DS núm. 163, pàg. 8962.

RGE núm. 849/19, relativa a la gestió de les urgències
hospitalàries.
DS núm. 163, pàg. 8951.

RGE núm. 850/19, relativa a les previsions d’ocupació
hotelera a FITUR.
DS núm. 163, pàg. 8952.

RGE núm. 851/19, relativa als viatges de l’IMSERSO a les
Illes Balears.
DS núm. 163, pàg. 8954.

RGE núm. 852/19, relativa a la revisió de la quantia del
plus de residència per part de l’ib-salut.
DS núm. 163, pàg. 8955.

RGE núm. 853/19, relativa a la distribució de la inversió en
els pressuposts generals de l’Estat per al 2019.
DS núm. 163, pàg. 8956.

RGE núm. 854/19, relativa al balanç de la gestió de la
consellera d’Hisenda i Administracions Públiques.
DS núm. 163, pàg. 8958.

RGE núm. 855/19, relativa a la defensa de la propietat
privada.
DS núm. 163, pàg. 8965.

RGE núm. 856/19, relativa a la política d’habitatge.
DS núm. 163, pàg. 8961.

RGE núm. 1146/19, relativa a l’aprovació del decret pel
qual es regulen els habitatges desocupats.
DS núm. 164, pàg. 9009.

RGE núm. 1147/19, relativa a les mesures per equiparar la
inversió en serveis socials.
DS núm. 164, pàg. 9019.

RGE núm. 1148/19, relativa a la funció dels inspectors
turístics.
DS núm. 164, pàg. 9021.

RGE núm. 1149/19, relativa al pacte antitransfuguisme.
DS núm. 164, pàg. 9023.

RGE núm. 1151/19, relativa al parc natural d’Es Trenc.
DS núm. 164, pàg. 9010.
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RGE núm. 1152/19, relativa al personal d’urgències als
hospitals.
DS núm. 164, pàg. 9011.

RGE núm. 1168/19, relativa a les aliances del Govern en
matèria agrària.
DS núm. 164, pàg. 9013.

RGE núm. 1169/19, relativa a la diversificació de
l’economia.
DS núm. 164, pàg. 9014.

RGE núm. 1170/19, relativa al trasllat dels llots procedents
de la depuradora de Ferreries.
DS núm. 164, pàg. 9016.

RGE núm. 1172/19, relativa a la transparència de la
Conselleria de Salut durant la present legislatura.
DS núm. 164, pàg. 9020.

RGE núm. 1174/19, relativa a les aliances amb Catalunya.
DS núm. 164, pàg. 9024.

RGE núm. 1253/19, relativa a la situació dels infants amb
autisme de Gaspar Hauser.
DS núm. 164, pàg. 9017.

RGE núm. 1333/19, relativa a la situació del transport aeri
sanitari a partir de la nova adjudicació.
DS núm. 165, pàg. 9080.

RGE núm. 1334/19, relativa a la valoració de les dades de
l’Informe renda municipal disponible a Balears 2012-2015.
DS núm. 165, pàg. 9094.

RGE núm. 1336/19, relativa a la reserva marina de l’illa de
l’Aire de Menorca.
DS núm. 165, pàg. 9081.

RGE núm. 1337/19, relativa al Pla de ciència.
DS núm. 165, pàg. 9097.

RGE núm. 1338/19, relativa al procés de selecció de cap del
Servei de Nefrologia de Son Espases.
DS núm. 165, pàg. 9091.

RGE núm. 1339/19, relativa als generadors a l’illa de
Menorca.
DS núm. 165, pàg. 9085.

RGE núm. 1340/19, relativa a la condonació del deute a la
nostra comunitat autònoma.
DS núm. 165, pàg. 9086.

RGE núm. 1341/19, relativa a la dinamització del sector
turístic.
DS núm. 165, pàg. 9088.

RGE núm. 1342/19, relativa a la connectivitat de les Illes
Balears. 
DS núm. 165, pàg. 9082.

RGE núm. 1343/19, relativa als assessors del Govern.
DS núm. 165, pàg. 9093.

RGE núm. 1344/19, relativa a les Illes Balears i el Govern
de Pedro Sánchez.
DS núm. 165, pàg. 9099.

RGE núm. 1347/19, relativa a la seu de l’orquestra
simfònica.
DS núm. 165, pàg. 9089.

RGE núm. 1348/19, relativa a la pressió fiscal a les Illes
Balears.
DS núm. 165, pàg. 9096.

RGE núm. 1349/19, relativa als incompliments en matèria
de residus a Menorca.
DS núm. 165, pàg. 9090.

RGE núm. 1450/19, relativa al nomenament del nou cap del
Servei de Nefrologia de Son Espases.
DS núm. 165, pàg. 9083.

RGE núm. 1538/19, relativa al Decret de regulació del
transport marítim.
DS núm. 166, pàg. 9121.

RGE núm. 1541/19, relativa a l’entrada en vigor del REB.
DS núm. 166, pàg. 9137.

RGE núm. 1542/19, relativa al transport aeri sanitari.
DS núm. 166, pàg. 9123.

RGE núm. 1543/19, relativa a l’acció conjunta de les Illes
Balears amb Còrsega i Sardenya.
DS núm. 166, pàg. 9133.

RGE núm. 1544/19, relativa als desnonaments.
DS núm. 166, pàg. 9134.

RGE núm. 1545/19, relativa a l’Oficina de l’Habitatge Buit.
DS núm. 166, pàg. 9124.

RGE núm. 1546/19, relativa als problemes derivats del
lloguer turístic.
DS núm. 166, pàg. 9128.

RGE núm. 1548/19, relativa a conseqüències per a la
població per la plaga de la processionària del pi.
DS núm. 166, pàg. 9125.

RGE núm. 1549/19, relativa al tancament del Port de Sant
Antoni de Portmany.
DS núm. 166, pàg. 9121.

RGE núm. 1550/19, relativa a pagament a proveïdors.
(Decaiguda).
DS núm. 166, pàg. 9129.

RGE núm. 1551/19, relativa al REB per a les Illes Balears.
DS núm. 166, pàg. 9130.
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RGE núm. 1553/19, relativa a la competitivitat del sector
turístic.
DS núm. 166, pàg. 9131.

RGE núm. 1736/19, relativa al règim especial de les Illes
Balears.
DS núm. 166, pàg. 9135.

RGE núm. 1742/19, relativa al nou REB i sobrecosts de la
insularitat.
DS núm. 166, pàg. 9138.

RGE núm. 1743/19, relativa al comunicat de la Comissió
Avaluadora per seleccionar el nou director del Museu Es
Baluard.
DS núm. 166, pàg. 9127.

RGE núm. 1788/19, relativa a la planificació de l’aplicació
de les mesures aprovades en relació amb l’educació infantil
fins a 3 anys.
DS núm. 167, pàg. 9206.

RGE núm. 1794/19, relativa als habitatges públics de Son
Busquets.
DS núm. 167, pàg. 9197.

RGE núm. 1795/19, relativa a les millores del finançament.
DS núm. 167, pàg. 9209.

RGE núm. 1796/19, relativa a l’impacte ambiental dels
creuers.
DS núm. 167, pàg. 9195.

RGE núm. 1797/19, relativa als pous d’aigua que s’obrin a
Eivissa.
DS núm. 167, pàg. 9201.

RGE núm. 1798/19, relativa a la limitació del preu del
lloguer.
DS núm. 167, pàg. 9211.

RGE núm. 1806/19, relativa a les dotacions de personal
mèdic.
DS núm. 167, pàg. 9196.

RGE núm. 1807/19, relativa a la contractació irregular del
gerent del Consorci Palma Arena.
DS núm. 167, pàg. 9202.

RGE núm. 1808/19, relativa a la transparència de la
Conselleria d’Educació i Universitat.
DS núm. 167, pàg. 9198.

RGE núm. 1810/19, relativa a les mancances de la sanitat
pública balear.
DS núm. 167, pàg. 9203.

RGE núm. 1811/19, relativa a la construcció de residències
i centre de dia.
DS núm. 167, pàg. 9193.

RGE núm. 1812/19, relativa a la política d’habitatge.
DS núm. 167, pàg. 9205.

RGE núm. 1813/19, relativa a la fiscalitat de les Illes
Balears.
DS núm. 167, pàg. 9212.

RGE núm. 1850/19, relativa a la nota de selectivitat dels
alumnes de les Illes Balears.
DS núm. 167, pàg. 9199.

RGE núm. 1851/19, relativa al desnonament de les famílies
de Portocolom.
DS núm. 167, pàg. 9208.

RGE núm. 1943/19, relativa a la situació actual del Pla de
salut mental per a Menorca.
DS núm. 168, pàg. 9273.

RGE núm. 1944/19, relativa a la declaració d’emergència
en matèria d’habitatge.
DS núm. 168, pàg. 9274.

RGE núm. 1945/19, relativa a la promoció de ciència i
dones a les Illes.
DS núm. 168, pàg. 9288.

RGE núm. 1946/19, relativa a l’urbanisme a la carta.
DS núm. 168, pàg. 9278.

RGE núm. 1958/19, relativa al règim especial de les Illes
Balears a Formentera.
DS núm. 168, pàg. 9289.

RGE núm. 1959/19, relativa a la desigualtat econòmica.
DS núm. 168, pàg. 9279.

RGE núm. 1960/19, relativa a la indemnització per
residència dels empleats públics de l’Estat.
DS núm. 168, pàg. 9290.

RGE núm. 1961/19, relativa a les mesures en matèria de
discriminació de gènere.
DS núm. 168, pàg. 9281.

RGE núm. 1962/19, relativa a la igualtat de totes i tots els
universitaris de les Illes Balears.
DS núm. 168, pàg. 9275.

RGE núm. 1964/19, relativa a l’atenció als alumnes amb
necessitats especials.
DS núm. 168, pàg. 9283.

RGE núm. 1965/19, relativa a la cessió d’espais públics per
a la celebració de pseudoreferèndums.
DS núm. 168, pàg. 9285.

RGE núm. 1966/19, relativa al subministrament d’aigua
potable.
DS núm. 168, pàg. 9277.
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RGE núm. 1967/19, relativa a la cobertura de les
especialitats mèdiques que demanden els pacients.
DS núm. 168, pàg. 9286.

RGE núm. 2089/19, relativa a la caiguda del turisme
alemany.
DS núm. 168, pàg. 9282.

RGE núm. 2206/19, relativa a la piscina de dilatació per a
parts naturals a l’Hospital Mateu Orfila de Menorca.
DS núm. 169, pàg. 9335.

RGE núm. 2208/19, relativa a la protecció de Ses
Fontanelles.
DS núm. 169, pàg. 9349.

RGE núm. 2210/19, relativa als objectius de mobilitat.
DS núm. 169, pàg. 9333.

RGE núm. 2212/19, relativa als interessos dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears.
DS núm. 169, pàg. 9342.

RGE núm. 2213/19, relativa a la legalitat en el sector del
comerç.
DS núm. 169, pàg. 9334.

RGE núm. 2214/19, relativa a la defensa de la propietat
privada.
DS núm. 169, pàg. 9343.

RGE núm. 2215/19, relativa a l’adequació de les
infraestructures a la propera temporada turística.
DS núm. 169, pàg. 9350.

RGE núm. 2216/19, relativa a la resposta de la política
educativa del Govern a les expectatives generades.
DS núm. 169, pàg. 9344.

RGE núm. 2217/19, relativa a Ses Fontanelles.
DS núm. 169, pàg. 9339.

RGE núm. 2218/19, relativa a la transferència de la gestió
del port de Maó, de la Savina a Eivissa i d’Alcúdia.
DS núm. 169, pàg. 9347.

RGE núm. 2219/19, relativa al fàrmac Orkambi.
DS núm. 169, pàg. 9336.

RGE núm. 2220/19, relativa a les acusacions d’odi de la
ultradreta.
DS núm. 169, pàg. 9346.

RGE núm. 2280/19, relativa a la competitivitat turística a
les Illes Balears.
DS núm. 169, pàg. 9338.

RGE núm. 2281/19, relativa al CEIP Sant Carles.
DS núm. 169, pàg. 9340.

RGE núm. 2286/19, relativa a la valoració de la legislatura.
DS núm. 170, pàg. 9412.

RGE núm. 2316/19, relativa a servei d’atenció a les
drogodependències a l’illa de Formentera.
DS núm. 170, pàg. 9398.

RGE núm. 2317/19, relativa al balanç de l’acció de Govern
a Menorca durant els anys de la legislatura dels acords pel
canvi i els acords per Menorca.
DS núm. 170, pàg. 9415.

RGE núm. 2319/19, relativa a les deduccions fiscals de 0-3
anys.
DS núm. 170, pàg. 9401.

RGE núm. 2320/19, relativa als projectes inacabats
d’aquesta legislatura.
DS núm. 170, pàg. 9416.

RGE núm. 2321/19, relativa a les polítiques turístiques.
DS núm. 170, pàg. 9413.

RGE núm. 2322/19, relativa als grans hotelers.
DS núm. 170, pàg. 9402.

RGE núm. 2323/19, relativa als habitatges.
DS núm. 170, pàg. 9404.

RGE núm. 2326/19, relativa a la gestió de la radiotelevisió
pública durant aquesta legislatura.
DS núm. 170, pàg. 9411.

RGE núm. 2327/19, relativa al compliment dels objectius de
salut de l’àrea d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 170, pàg. 9405.

RGE núm. 2328/19, relativa al compliment dels objectius en
matèria educativa.
DS núm. 170, pàg. 9406.

RGE núm. 2329/19, relativa a la política del Govern en
matèria de turisme.
DS núm. 170, pàg. 9408.

RGE núm. 2330/19, relativa al compliment dels objectius en
matèria de medi ambient, agricultura i pesca.
DS núm. 170, pàg. 9399.

RGE núm. 2331/19, relativa al compliment dels objectius
quant al repartiment de la riquesa.
DS núm. 170, pàg. 9409.

RGE núm. 2332/19, relativa a la defensa dels interessos dels
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.
DS núm. 170, pàg. 9418.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 5270/18, relativa a reforma del Codi Penal pel
que fa als delictes contra la llibertat sexual.
DS núm. 167, pàg. 9249.
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RGE núm. 9971/18, relativa a Pla hidrològic i connexió de
la dessaladora de Ciutadella, atès l’empat produït en
comissió.
DS núm. 167, pàg. 9268. 

RGE núm. 9972/18, relativa a pagament de les ajudes del
Pla de Desenvolupament Rural, PDR. 
DS núm. 166, pàg. 9189.

RGE núm. 13619/18, relativa a incorporació d’un segon
cable per a la connexió energètica de Menorca.
DS núm. 165, pàg. 9109.

RGE núm. 14569/18, relativa a millora de les condicions
d’educació infantil 0-3.
DS núm. 167, pàg. 9256. 

RGE núm. 514/19, relativa a posada en valor de les mesures
contemplades en el Pacte d’estat en matèria de violència de
gènere i del Pacte social contra les violències masclistes.
DS núm. 163, pàg. 8989.

RGE núm. 860/19, relativa a pressuposts generals de l’Estat
per a l’any 2019.
DS núm. 163, pàg. 8976.

RGE núm. 1252/19, relativa a jubilacions anticipades.
DS núm. 165, pàg. 9100.

RGE núm. 2231/19, relativa a acord per promoure la llei de
la Reserva de la Biosfera de Menorca.
DS núm. 170, pàg. 9425.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 14572/18, d’un membre del Govern de les Illes
Balears per tal de donar compliment a la Moció RGE núm.
5183/17, relativa a gestió administrativa i serveis que
presten els auxiliars tècnics educatius als centres de les Illes
Balears.
DS núm. 163, pàg. 9000.

RGE núm. 1766/19, de la presidenta del Govern de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre el nou règim especial de
les Illes Balears.
DS núm. 167, pàg. 9214. 

PRESSUPOST DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS 

Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament
de les Illes Balears per a l’exercici 2018.
DS núm. 166, pàg. 9189.

DICTÀMENS DEL CONSELL CONSULTIU

RGE núm. 683/19, mitjançant el qual sol·licita dictamen al
Consell Consultiu de les Illes Balears sobre dictamen de la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de la
Proposició de llei RGE núm. 10528/18, de mesures de
protecció de la badi de Sant Antoni de Portmany.
DS núm. 160, pàg. 8902. 

RGE núm. 2252/19, mitjançant el qual se sol·licita dictamen
al Consell Consultiu, en relació amb la Proposició de llei de
l’estatut especial de capitalitat de la ciutat d’Eivissa, RGE
núm. 14764/18.
DS núm. 170, pàg. 9434.

DIPUTATS I DIPUTADES

Jurament o promesa del nou diputat o diputada.
DS núm. 167, pàg. 9193.

Informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de les
Diputades sobre règim d’incompatibilitats de la Sra. María
Asunción Pons i Fullana.
DS núm. 170, pàg. 9398.

ELECCIONS DIVERSES

Designació de senador que ha de representar la comunitat
autònoma de les Illes Balears al Senat.
DS núm. 165, pàg. 9079.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Amb motiu del Dia mundial contra el càncer.
DS núm. 163, pàg. 8947.

Pel del dia 9 de març, Dia de les persones desaparegudes.
DS núm. 167, pàg. 9193.

En commemoració del Dia mundial contra el càncer
colorectal.
DS núm. 170, pàg. 9397. 
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INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

AGUILERA I CARRILLO, SALVADOR (Grup
Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 920/19, de modificació del text refós de la Llei

de consells escolars de les Illes Balears. Debat i votació, DS
núm. 169, pàg. 9366. 

Proposicions de llei
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. Debat i votació, DS núm. 161, pàg. 8906. 

RGE núm. 14764/18, complementada amb l’escrit RGE
núm. 14785/18, de l’estatut especial de capitalitat de la ciutat
d’Eivissa. Presa en consideració, DS núm. 154, pàg. 8783 i
debat i votació, DS núm. 170, pàg. 9438. 

Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears
RGE núm. 1534/19, de la Comissió de Reglament de la

Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes
Balears. Debat i votació, DS núm. 169, pàg. 9381.

Mocions
RGE núm. 1435/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de transport públic,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11022/18. DS
núm. 166, pàg. 9145.

Preguntes
RGE núm. 634/19, rectificada mitjançant l’escrit RGE núm.

644/19, relativa al pagament de bitllets i de dietes per als
malalts d’Eivissa. DS núm. 156, pàg. 8819.

RGE núm. 1334/19, relativa a la valoració de les dades de
l’Informe renda municipal disponible a Balears 2012-2015. DS
núm. 165, pàg. 9094.

RGE núm. 1944/19, relativa a la declaració d’emergència
en matèria d’habitatge. DS núm. 168, pàg. 9274.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14569/18, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a millora de les condicions d’educació infantil 0-3. DS
núm. 167, pàg. 9256. 

RGE núm. 1252/19, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a jubilacions anticipades. DS núm. 165, pàg.
9100.

Compareixences
RGE núm. 14572/18, presentada pel Grup Parlamentari

Mixt, d’un membre del Govern de les Illes Balears per tal de
donar compliment a la Moció RGE núm. 5183/17, relativa a
gestió administrativa i serveis que presten els auxiliars tècnics
educatius als centres de les Illes Balears. DS núm. 163, pàg.
9000.

ALCOVER I ORDINAS, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de

26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears. Debat i votació, DS
núm. 159, pàg. 8886.

RGE núm. 14780/18, relatiu al Decret Llei 4/2018, de 23 de
novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre
despeses inajornables derivades de sentències judicials
pendents de pagament en l’àmbit de la Llei 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 del dia 9 d’octubre del 2018 a la
comarca del Llevant de Mallorca. Debat i votació, DS núm.
170, pàg. 9455.

Proposicions de llei
RGE núm. 10528/18, de mesures de protecció de la badia

de Sant Antoni de Portmany. DS núm. 160, pàg. 8902.

Proposicions no de llei
RGE núm. 860/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2019. DS núm. 163, pàg. 8976.

Compareixences
RGE núm. 1766/19, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el nou règim especial de les
Illes Balears. DS núm. 167, pàg. 9214. 

Dictàmens del Consell Consultiu
RGE núm. 683/19, mitjançant el qual sol·licita dictamen al

Consell Consultiu de les Illes Balears sobre dictamen de la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de la
Proposició de llei RGE núm. 10528/18, de mesures de
protecció de la badi de Sant Antoni de Portmany. DS núm. 160,
pàg. 8902. 

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. Debat i

votació, DS núm. 152, pàg. 8724. R G E n ú m.  7 1 5 4 / 1 8 ,
complementat amb l'escrit RGE núm. 7155/18, de residus i sòls
contaminants de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm.
157, pàg. 8840. 

RGE núm. 8320/18, de l’atenció i els drets de la infància i
l’adolescència de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm.
162, pàg. 8924.

RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.
Debat i votació, DS núm. 164, pàg. 9037. 

RGE núm. 10874/18, per a la sostenibilitat mediambiental
i econòmica de l’illa de Formentera. Debat i votació, DS núm.
158, pàg. 8866. 
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RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 166, pàg. 9166.

RGE núm. 920/19, de modificació del text refós de la Llei
de consells escolars de les Illes Balears. Debat i votació, DS
núm. 169, pàg. 9366. 

Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears
RGE núm. 1534/19, dels Grups Parlamentaris Popular,

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, MÉS per Menorca
i tres diputats del Grup Parlamentari Mixt, de la proposta de
reforma del Reglament del Parlament de  les Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 166,  pàg. 9158. 

Mocions
RGE núm. 15299/18, presentada pel Grup Parlamentari

Mixt, relativa a transició energètica, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 13546/18. DS núm. 163, pàg. 8967. 

RGE núm. 1886/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern en relació amb l’habitatge, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11135/18. DS núm. 168,
pàg. 9298. 

Preguntes
RGE núm. 285/19, relativa a protecció de la mar

Mediterrània. DS núm. 156, pàg. 8830.
RGE núm. 1151/19, relativa al parc natural d’Es Trenc. DS

núm. 164, pàg. 9010.
RGE núm. 1851/19, relativa al desnonament de les famílies

de Portocolom. DS núm. 167, pàg. 9208.
RGE núm. 2219/19, relativa al fàrmac Orkambi. DS núm.

169, pàg. 9336.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14569/18, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a millora de les condicions d’educació infantil 0-3. DS
núm. 167, pàg. 9256. 

RGE núm. 514/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, relativa a posada en valor de les mesures
contemplades en el Pacte d’estat en matèria de violència de
gènere i del Pacte social contra les violències masclistes. DS
núm. 163, pàg. 8989.

RGE núm. 2231/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a acord per promoure la llei de la Reserva de la Biosfera de
Menorca. DS núm. 170, pàg. 9425.

BAQUERO I GONZÁLEZ, MARIA ELENA (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.

Debat i votació, DS núm. 166, pàg. 9166.
RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural

immaterial de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm. 170,
pàg. 9468. 

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 13187/18, de proposta de delegació de

competències al Consell Insular 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. 154, pàg. 8798. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 765/19, del Grup Parlamentari Mixt, i RGE núm.

783/19, del Grup Parlamentari Popular, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.  DS núm.
164, pàg. 9060. 

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

Projectes de llei
RGE núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears. Debat

i votació, DS núm. 154, pàg. 8766.
RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.

Debat i votació, DS núm. 166, pàg. 9166.
RGE núm. 14780/18, relatiu al Decret Llei 4/2018, de 23 de

novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre
despeses inajornables derivades de sentències judicials
pendents de pagament en l’àmbit de la Llei 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 del dia 9 d’octubre del 2018 a la
comarca del Llevant de Mallorca. Debat i votació, DS núm.
170, pàg. 9455.

Proposicions de llei
RGE núm. 14764/18, complementada amb l’escrit RGE

núm. 14785/18, de l’estatut especial de capitalitat de la ciutat
d’Eivissa. Presa en consideració, DS núm. 154, pàg. 8783 i
debat i votació, DS núm. 170, pàg. 9438. 

Dictàmens del Consell Consultiu
RGE núm. 2252/19, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell
Consultiu, en relació amb la Proposició de llei de l’estatut
especial de capitalitat de la ciutat d’Eivissa, RGE núm.
14764/18. Debat i votació, DS núm. 170, pàg. 9434.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. Debat i

votació, DS núm. 152, pàg. 8724. R G E  n ú m.  7 1 5 4 / 1 8 ,
complementat amb l'escrit RGE núm. 7155/18, de residus i sòls
contaminants de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm.
157, pàg. 8840. 

RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.
Debat i votació, DS núm. 164, pàg. 9037. 

Decrets llei
1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre

l’explotació i el control de l’activitat de lloguer de vehicles
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amb conductor i altres mesures en matèria de transports
terrestres. Debat i votació, DS núm. 168, pàg. 9314. 

Mocions
RGE núm. 1435/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de transport públic,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11022/18. DS
núm. 166, pàg. 9145.

RGE núm. 1886/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern en relació amb l’habitatge, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11135/18. DS núm. 168,
pàg. 9298. 

Proposicions no de llei
RGE núm. 13619/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a incorporació d’un segon cable per a la connexió energètica de
Menorca. DS núm. 165, pàg. 9109.

RGE núm. 2231/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a acord per promoure la llei de la Reserva de la Biosfera de
Menorca. DS núm. 170, pàg. 9425.

CABRER I GONZÁLEZ, MARGALIDA (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 10874/18, per a la sostenibilitat mediambiental

i econòmica de l’illa de Formentera. Debat i votació, DS núm.
158, pàg. 8866. 

Decrets llei
1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre

l’explotació i el control de l’activitat de lloguer de vehicles
amb conductor i altres mesures en matèria de transports
terrestres. Debat i votació, DS núm. 168, pàg. 9314. 

Interpel·lacions
RGE núm. 11022/18, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a política general del Govern en matèria de
transport públic, ajornada a la sessió de dia 5 de febrer del
2019. DS núm. 164, pàg. 9026.

Mocions
RGE núm. 1435/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de transport públic,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11022/18. DS
núm. 166, pàg. 9145.

Preguntes
RGE núm. 1342/19, relativa a la connectivitat de les Illes

Balears.  DS núm. 165, pàg. 9082.
RGE núm. 2210/19, relativa als objectius de mobilitat. DS

núm. 169, pàg. 9333.

CAMARGO I FERNÁNDEZ, LAURA (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Projecte de llei
RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.

Debat i votació, DS núm. 166, pàg. 9166.

RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm. 170,
pàg. 9468. 

RGE núm. 920/19, de modificació del text refós de la Llei
de consells escolars de les Illes Balears. Debat i votació, DS
núm. 169, pàg. 9366. 

Proposicions de llei
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. Debat i votació, DS núm. 161, pàg. 8906. 

Propostes de la Comissió Tècnica Interisnular
RGE núm. 13187/18, de proposta de delegació de

competències al Consell Insular 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. 154, pàg. 8798.

Preguntes
RGE núm. 277/19, relativa a habitatge social. DS núm. 155,

pàg. 8814.
RGE núm. 1148/19, relativa a la funció dels inspectors

turístics. DS núm. 164, pàg. 9021.
RGE núm. 1544/19, relativa als desnonaments. DS núm.

166, pàg. 9134.
RGE núm. 1945/19, relativa a la promoció de ciència i

dones a les Illes. DS núm. 168, pàg. 9288.
RGE núm. 2321/19, relativa a les polítiques turístiques. DS

núm. 170, pàg. 9413.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14569/18, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a millora de les condicions d’educació infantil 0-3. DS
núm. 167, pàg. 9256. 

RGE núm. 514/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, relativa a posada en valor de les mesures
contemplades en el Pacte d’estat en matèria de violència de
gènere i del Pacte social contra les violències masclistes. DS
núm. 163, pàg. 8989. 

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

Projectes de llei
RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.

Debat i votació, DS núm. 164, pàg. 9037. 
RGE núm. 11012/18, de microcooperatives de les Illes

Balears. DS núm. 154, pàg. 8802.

Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears
RGE núm. 1534/19, dels Grups Parlamentaris Popular,

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, MÉS per Menorca
i tres diputats del Grup Parlamentari Mixt, de la proposta de
reforma del Reglament del Parlament de  les Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 166,  pàg. 9158. Debat i
votació, DS núm. 169, pàg. 9381.

Mocions
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RGE núm. 1886/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern en relació amb l’habitatge, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11135/18. DS núm. 168,
pàg. 9298. 

Proposicions no de llei
RGE núm. 5270/18, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt, Socialista i Podem Illes
Balears, relativa a reforma del Codi Penal pel que fa als
delictes contra la llibertat sexual. DS núm. 167, pàg. 9249.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 853/19, relativa a la distribució de la inversió en

els pressuposts generals de l’Estat per al 2019. DS núm. 163,
pàg. 8956.

RGE núm. 1340/19, relativa a la condonació del deute a la
nostra comunitat autònoma. DS núm. 165, pàg. 9086.

Proposicions no de llei
RGE núm. 860/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2019. DS núm. 163, pàg. 8976.

CAMPS I ORFILA, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears
RGE núm. 1534/19, de la Comissió de Reglament de la

Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes
Balears. Debat i votació, DS núm. 169, pàg. 9381.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.

Debat i votació, DS núm. 166, pàg. 9166.
RGE núm. 14590/18, pel qual es modifica la Llei 14/2010,

de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 168, pàg. 9310.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5270/18, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt, Socialista i Podem Illes
Balears, relativa a reforma del Codi Penal pel que fa als
delictes contra la llibertat sexual. DS núm. 167, pàg. 9249.

RGE núm. 514/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, relativa a posada en valor de les mesures
contemplades en el Pacte d’estat en matèria de violència de
gènere i del Pacte social contra les violències masclistes. DS
núm. 163, pàg. 8989.

CASANOVA I PEIRO, ENRIQUE (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 11012/18, de microcooperatives de les Illes

Balears. DS núm. 154, pàg. 8802.
RGE núm. 4/19, del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre,

sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 169, pàg. 9357. 

RGE núm. 920/19, de modificació del text refós de la Llei
de consells escolars de les Illes Balears. Deba i votació, DS
núm. 169, pàg. 9366. 

Proposicions de llei
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. Debat i votació, DS núm. 161, pàg. 8906. 

Decrets lleis
5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials

estratègics de les Illes Balears. DS núm. 153, pàg. 8756.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14569/18, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a millora de les condicions d’educació infantil 0-3. DS
núm. 167, pàg. 9256. 

RGE núm. 1252/19, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a jubilacions anticipades. DS núm. 165, pàg.
9100.

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

Projectes de llei
RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. Debat i

votació, DS núm. 152, pàg. 8724. RGE núm. 11012/18, de
microcooperatives de les Illes Balears. DS núm. 154, pàg.
8802.

RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 166, pàg. 9166.

RGE núm. 14590/18, pel qual es modifica la Llei 14/2010,
de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 168, pàg. 9310.

RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm. 170,
pàg. 9468. 

RGE núm. 4/19, del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre,
sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 169, pàg. 9357.

RGE núm. 920/19, de modificació del text refós de la Llei
de consells escolars de les Illes Balears. Debat i votació, DS
núm. 169, pàg. 9366. 

Proposicions de llei
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. Debat i votació, DS núm. 161, pàg. 8906. 

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 13187/18, de proposta de delegació de

competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats
que, com a administració gestora, exerceix ara l’Administració
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de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el
Museu de Mallorca. DS núm. 154, pàg. 8798. 

Decrets lleis
5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials

estratègics de les Illes Balears. DS núm. 153, pàg. 8756.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 765/19, del Grup Parlamentari Mixt, i RGE núm.

783/19, del Grup Parlamentari Popular, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.  DS núm.
164, pàg. 9060. 

Preguntes
RGE núm. 841/19, a la proposta forma de la declaració

d’obligació de servei públic per a la ruta aèria de
Menorca-Barcelona. DS núm. 163, pàg. 8947.

RGE núm. 1543/19, relativa a l’acció conjunta de les Illes
Balears amb Còrsega i Sardenya. DS núm. 166, pàg. 9133.

RGE núm. 2216/19, relativa a la resposta de la política
educativa del Govern a les expectatives generades. DS núm.
169, pàg. 9344.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14569/18, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a millora de les condicions d’educació infantil 0-3. DS
núm. 167, pàg. 9256. 

RGE núm. 1252/19, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a jubilacions anticipades. DS núm. 165, pàg.
9100.

COMPANY I BAUZÁ, GABRIEL (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 296/19, relativa a defensa dels interessos de les

Illes Balears per part del Govern de l’Estat. DS núm. 156, pàg.
8832.

RGE núm. 855/19, relativa a la defensa de la propietat
privada. DS núm. 163, pàg. 8965.

RGE núm. 1174/19, relativa a les aliances amb Catalunya.
DS núm. 164, pàg. 9024.

RGE núm. 1344/19, relativa a les Illes Balears i el Govern
de Pedro Sánchez. DS núm. 165, pàg. 9099.

RGE núm. 1742/19, relativa al nou REB i sobrecosts de la
insularitat. DS núm. 166, pàg. 9138.

RGE núm. 1813/19, relativa a la fiscalitat de les Illes
Balears. DS núm. 167, pàg. 9212.

RGE núm. 2215/19, relativa a l’adequació de les
infraestructures a la propera temporada turística. DS núm. 169,
pàg. 9350.

RGE núm. 2332/19, relativa a la defensa dels interessos
dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. DS núm. 170,
pàg. 9418.

Compareixences
RGE núm. 1766/19, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el nou règim especial de les
Illes Balears. DS núm. 167, pàg. 9214. 

FERNÁNDEZ I HERRANZ, SANDRA (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 8320/18, de l’atenció i els drets de la infància i

l’adolescència de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm.
162, pàg. 8924.

RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 166, pàg. 9166.

RGE núm. 14590/18, pel qual es modifica la Llei 14/2010,
de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 168, pàg. 9310.

Interpel·lacions
RGE núm. 11134/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política del Govern en relació amb l’aplicació de la
Llei d’igualtat. DS núm. 164, pàg. 9032.

RGE núm. 11135/18, , del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb l’habitatge. DS
núm. 166, pàg. 9139.

Mocions
RGE núm. 1886/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb l’habitatge, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11135/18. DS núm. 168,
pàg. 9298. 

Preguntes
RGE núm. 627/19, relativa a la política d’habitatge. DS

núm. 156, pàg. 8823.
RGE núm. 1811/19, relativa a la construcció de residències

i centre de dia. DS núm. 167, pàg. 9193.

Proposicions no de llei
RGE núm. 514/19, presentada pels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, relativa a posada en valor de les mesures
contemplades en el Pacte d’estat en matèria de violència de
gènere i del Pacte social contra les violències masclistes. DS
núm. 163, pàg. 8989.

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Projectes de llei
RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. Debat i

votació, DS núm. 152, pàg. 8724. 

Decrets llei
1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre

l’explotació i el control de l’activitat de lloguer de vehicles
amb conductor i altres mesures en matèria de transports
terrestres. Debat i votació, DS núm. 168, pàg. 9314. 

Mocions
RGE núm. 1435/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de transport públic,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11022/18. DS
núm. 166, pàg. 9145.
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Preguntes
RGE núm. 273/19, relativa a problemes laborals amb IB3.

DS núm. 156, pàg. 8831.
RGE núm. 600/19, relativa als pressuposts generals de

l’Estat. DS núm. 156, pàg. 8834.
RGE núm. 847/19, relativa a la retirada de la Proposició de

llei de protecció de la badia de Sant Antoni. DS núm. 163, pàg.
8962.

RGE núm. 1149/19, relativa al pacte antitransfuguisme. DS
núm. 164, pàg. 9023.

RGE núm. 1348/19, relativa a la pressió fiscal a les Illes
Balears. DS núm. 165, pàg. 9096.

RGE núm. 1541/19, relativa a l’entrada en vigor del REB.
DS núm. 166, pàg. 9137.

RGE núm. 1795/19, relativa a les millores del finançament.
DS núm. 167, pàg. 9209.

RGE núm. 1960/19, relativa a la indemnització per
residència dels empleats públics de l’Estat. DS núm. 168, pàg.
9290.

RGE núm. 2218/19, relativa a la transferència de la gestió
del port de Maó, de la Savina a Eivissa i d’Alcúdia. DS núm.
169, pàg. 9347.

RGE núm. 2320/19, relativa als projectes inacabats
d’aquesta legislatura. DS núm. 170, pàg. 9416.

Proposicions no de llei
RGE núm. 860/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2019. DS núm. 163, pàg. 8976.

Compareixences
RGE núm. 1766/19, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el nou règim especial de les
Illes Balears. DS núm. 167, pàg. 9214. 

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

Projectes de llei
RGE núm. 7154/18, complementat amb l'escrit RGE núm.

7155/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 157, pàg. 8840. 

RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.
Debat i votació, DS núm. 164, pàg. 9037. 

RGE núm. 10874/18, per a la sostenibilitat mediambiental
i econòmica de l’illa de Formentera. Debat i votació, DS núm.
158, pàg. 8866. 

Mocions
RGE núm. 15299/18, presentada pel Grup Parlamentari

Mixt, relativa a transició energètica, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 13546/18. DS núm. 163, pàg. 8967.

RGE núm. 1435/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de transport públic,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11022/18. DS
núm. 166, pàg. 9145.

RGE núm. 1886/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern en relació amb l’habitatge, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11135/18. DS núm. 168,
pàg. 9298. 

 Preguntes

RGE núm. 14935/18, relativa a l’evolució dels trasllats de
pacients des de Menorca, Eivissa i Formentera. DS núm. 150,
pàg. 8704.

RGE núm. 1333/19, relativa a la situació del transport aeri
sanitari a partir de la nova adjudicació. DS núm. 165, pàg.
9080.

RGE núm. 1943/19, relativa a la situació actual del Pla de
salut mental per a Menorca. 
DS núm. 168, pàg. 9273.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5270/18, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt, Socialista i Podem Illes
Balears, relativa a reforma del Codi Penal pel que fa als
delictes contra la llibertat sexual. DS núm. 167, pàg. 9249.

RGE núm. 13619/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a incorporació d’un segon cable per a la connexió energètica de
Menorca. DS núm. 165, pàg. 9109.

RGE núm. 514/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, relativa a posada en valor de les mesures
contemplades en el Pacte d’estat en matèria de violència de
gènere i del Pacte social contra les violències masclistes. DS
núm. 163, pàg. 8989.

GALLARDO I ESGLEAS, MIQUEL (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Projectes de llei
RGE núm. 7154/18, complementat amb l'escrit RGE núm.

7155/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 157, pàg. 8840. 

RGE núm. 10874/18, per a la sostenibilitat mediambiental
i econòmica de l’illa de Formentera. Debat i votació, DS núm.
158, pàg. 8866. 

RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 166, pàg. 9166.

Decrets lleis
5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials

estratègics de les Illes Balears. DS núm. 153, pàg. 8756.

Mocions
RGE núm. 15299/18, presentada pel Grup Parlamentari

Mixt, relativa a transició energètica, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 13546/18. DS núm. 163, pàg. 8967. 

Proposicions no de llei
RGE núm. 13619/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a incorporació d’un segon cable per a la connexió energètica de
Menorca. DS núm. 165, pàg. 9109.

RGE núm. 2231/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a acord per promoure la llei de la Reserva de la Biosfera de
Menorca. DS núm. 170, pàg. 9425.

GÓMEZ I PÉREZ, ANTONIO (Grup Parlamentari
Popular)

Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears
RGE núm. 1534/19, dels Grups Parlamentaris Popular,

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi
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PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, MÉS per Menorca
i tres diputats del Grup Parlamentari Mixt, de la proposta de
reforma del Reglament del Parlament de  les Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 166,  pàg. 9158. Debat i
votació, DS núm. 169, pàg. 9381.

HUERTAS I CALATAYUD, MARÍA CONSUELO  (Grup
Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. Debat i

votació, DS núm. 152, pàg. 8724. RGE núm. 8320/18, de
l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes
Balears. Debat i votació, DS núm. 162, pàg. 8924.

RGE núm. 14590/18, pel qual es modifica la Llei 14/2010,
de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 168, pàg. 9310.

RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm. 170,
pàg. 9468. 

Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears
RGE núm. 1534/19, de la Comissió de Reglament de la

Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes
Balears. Debat i votació, DS núm. 169, pàg. 9381.

Mocions
RGE núm. 1435/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de transport públic,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11022/18. DS
núm. 166, pàg. 9145.

RGE núm. 1886/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern en relació amb l’habitatge, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11135/18. DS núm. 168,
pàg. 9298. 

Preguntas
RGE núm. 284/19, relativa a habitatges socials. DS núm.

151, pàg. 8711.
RGE núm. 1806/19, relativa a les dotacions de personal

mèdic. DS núm. 167, pàg. 9196.
RGE núm. 2286/19, relativa a la valoració de la legislatura.

DS núm. 170, pàg. 9412.

Proposicions no de llei
RGE núm. 860/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2019. DS núm. 163, pàg. 8976.

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

Projectes de llei
RGE núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears. Debat

i votació, DS núm. 154, pàg. 8766.
RGE núm. 14780/18, relatiu al Decret Llei 4/2018, de 23 de

novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre
despeses inajornables derivades de sentències judicials
pendents de pagament en l’àmbit de la Llei 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 del dia 9 d’octubre del 2018 a la
comarca del Llevant de Mallorca. Debat i votació, DS núm.
170, pàg. 9455.

Mocions
RGE núm. 1435/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de transport públic,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11022/18. DS
núm. 166, pàg. 9145.

Preguntes
RGE núm. 844/19, relativa a l’habitatge social. DS núm.

163, pàg. 8964.
RGE núm. 1337/19, relativa al Pla de ciència. DS núm. 165,

pàg. 9097.
RGE núm. 1798/19, relativa a la limitació del preu del

lloguer. DS núm. 167, pàg. 9211.
RGE núm. 2208/19, relativa a la protecció de Ses

Fontanelles. DS núm. 169, pàg. 9349.

Proposicions no de llei
RGE núm. 860/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2019. DS núm. 163, pàg. 8976.

RGE núm. 1252/19, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a jubilacions anticipades. DS núm. 165, pàg.
9100.

Compareixences
RGE núm. 1766/19, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el nou règim especial de les
Illes Balears. DS núm. 167, pàg. 9214. 

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions de llei
RGE núm. 14764/18, de l’estatut especial de capitalitat de

la ciutat d’Eivissa. Debat i votació, DS núm. 170, pàg. 9438. 

Preguntes
RGE núm. 850/19, relativa a les previsions d’ocupació

hotelera a FITUR. DS núm. 163, pàg. 8952.
RGE núm. 1341/19, relativa a la dinamització del sector

turístic. DS núm. 165, pàg. 9088.
RGE núm. 2089/19, relativa a la caiguda del turisme

alemany. DS núm. 168, pàg. 9282.
RGE núm. 2280/19, relativa a la competitivitat turística a

les Illes Balears. DS núm. 169, pàg. 9338.
RGE núm. 2329/19, relativa a la política del Govern en

matèria de turisme. DS núm. 170, pàg. 9408.

Dictàmens del Consell Consultiu
RGE núm. 2252/19, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell
Consultiu, en relació amb la Proposició de llei de l’estatut
especial de capitalitat de la ciutat d’Eivissa, RGE núm.
14764/18. Debat i votació, DS núm. 170, pàg. 9434.
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LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.

Debat i votació, DS núm. 166, pàg. 9166.

Proposició de llei
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. Debat i votació, DS núm. 161, pàg. 8906. 

Preguntes
RGE núm. 294/19, relativa a les relacions del Govern amb

altres institucions. DS núm. 151, pàg. 8716.
RGE núm. 1170/19, relativa al trasllat dels llots procedents

de la depuradora de Ferreries. DS núm. 164, pàg. 9016.
RGE núm. 1339/19, relativa als generadors a l’illa de

Menorca. DS núm. 165, pàg. 9085.
RGE núm. 1551/19, relativa al REB per a les Illes Balears.

DS núm. 166, pàg. 9130.
RGE núm. 1807/19, relativa a la contractació irregular del

gerent del Consorci Palma Arena. DS núm. 167, pàg. 9202.
RGE núm. 1965/19, relativa a la cessió d’espais públics per

a la celebració de pseudoreferèndums. DS núm. 168, pàg. 9285.
RGE núm. 2212/19, relativa als interessos dels ciutadans i

ciutadanes de les Illes Balears.
DS núm. 169, pàg. 9342.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5270/18, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt, Socialista i Podem Illes
Balears, relativa a reforma del Codi Penal pel que fa als
delictes contra la llibertat sexual. DS núm. 167, pàg. 9249.

LIMONES I COSTA, SILVIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 10874/18, per a la sostenibilitat mediambiental

i econòmica de l’illa de Formentera. Debat i votació, DS núm.
158, pàg. 8866. 

Mocions
RGE núm. 15299/18, presentada pel Grup Parlamentari

Mixt, relativa a transició energètica, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 13546/18. DS núm. 163, pàg. 8967. 

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

Projectes de llei
RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. Debat i

votació, DS núm. 152, pàg. 8724. RGE núm. 8320/18, de
l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes
Balears. Debat i votació, DS núm. 162, pàg. 8924.

RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 166, pàg. 9166.

RGE núm. 14590/18, pel qual es modifica la Llei 14/2010,
de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 168, pàg. 9310.

Proposicions de llei
RGE núm. 14764/18, complementada amb l’escrit RGE

núm. 14785/18, de l’estatut especial de capitalitat de la ciutat
d’Eivissa. DS núm. 154, pàg. 8783. 

Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears
RGE núm. 1534/19, dels Grups Parlamentaris Popular,

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, MÉS per Menorca
i tres diputats del Grup Parlamentari Mixt, de la proposta de
reforma del Reglament del Parlament de  les Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 166,  pàg. 9158. Debat i
votació, DS núm. 169, pàg. 9381.

Interpel·lacions
RGE núm. 1874/19, relativa a col·laboració publicoprivada

de la sanitat pública de les Illes Balears. DS núm. 170, pàg.
9419.

Preguntes
RGE núm. 278/19, relativa a mesures per a les piscines. DS

núm. 150, pàg. 8705.
RGE núm. 624/19, relativa als habitatges de l’IBAVI. DS

núm. 155, pàg. 8811.
RGE núm. 1147/19, relativa a les mesures per equiparar la

inversió en serveis socials. DS núm. 164, pàg. 9019.
RGE núm. 1546/19, relativa als problemes derivats del

lloguer turístic. DS núm. 166, pàg. 9128.
RGE núm. 1797/19, relativa als pous d’aigua que s’obrin a

Eivissa. DS núm. 167, pàg. 9201.
RGE núm. 2281/19, relativa al CEIP Sant Carles. DS núm.

169, pàg. 9340.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5270/18, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt, Socialista i Podem Illes
Balears, relativa a reforma del Codi Penal pel que fa als
delictes contra la llibertat sexual. DS núm. 167, pàg. 9249.

MARÍ I MARÍ, MARIA TANIA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.

Debat i votació, DS núm. 164, pàg. 9037. 

Mocions
RGE núm. 15299/18, presentada pel Grup Parlamentari

Mixt, relativa a transició energètica, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 13546/18. DS núm. 163, pàg. 8967. 

Preguntes
RGE núm. 852/19, relativa a la revisió de la quantia del

plus de residència per part de l’ib-salut. DS núm. 163, pàg.
8955.
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RGE núm. 1548/19, relativa a conseqüències per a la
població per la plaga de la processionària del pi. DS núm. 166,
pàg. 9125.

RGE núm. 1808/19, relativa a la transparència de la
Conselleria d’Educació i Universitat.
DS núm. 167, pàg. 9198.

MARTÍ I LLUFRIU, NEL (Grup Parlamentari MÉS per
Menorca)

Projectes de llei
RGE núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears. Debat

i votació, DS núm. 154, pàg. 8766.
RGE núm. 8320/18, de l’atenció i els drets de la infància i

l’adolescència de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm.
162, pàg. 8924.

RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de
26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears. Debat i votació, DS
núm. 159, pàg. 8886.

RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 166, pàg. 9166.

RGE núm. 14780/18, relatiu al Decret Llei 4/2018, de 23 de
novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre
despeses inajornables derivades de sentències judicials
pendents de pagament en l’àmbit de la Llei 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 del dia 9 d’octubre del 2018 a la
comarca del Llevant de Mallorca. Debat i votació, DS núm.
170, pàg. 9455.

Proposicions de llei
RGE núm. 14764/18, complementada amb l’escrit RGE

núm. 14785/18, de l’estatut especial de capitalitat de la ciutat
d’Eivissa. Presa en consideració, DS núm. 154, pàg. 8783 i
debat i votació, DS núm. 170, pàg. 9438. 

Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears
RGE núm. 1534/19, dels Grups Parlamentaris Popular,

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, MÉS per Menorca
i tres diputats del Grup Parlamentari Mixt, de la proposta de
reforma del Reglament del Parlament de  les Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 166,  pàg. 9158.Debat i
votació, DS núm. 169, pàg. 9381.

Decrets llei
1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre

l’explotació i el control de l’activitat de lloguer de vehicles
amb conductor i altres mesures en matèria de transports
terrestres. Debat i votació, DS núm. 168, pàg. 9314. 

Preguntes
RGE núm. 611/19, relativa a les actuacions perquè

s’acompleixi el compromís d’instal·lar generadors
d’emergència a Menorca. DS núm. 155, pàg. 8810.

RGE núm. 1788/19, relativa a la planificació de l’aplicació
de les mesures aprovades en relació amb l’educació infantil fins
a 3 anys. DS núm. 167, pàg. 9206.

RGE núm. 2317/19, relativa al balanç de l’acció de Govern
a Menorca durant els anys de la legislatura dels acords pel
canvi i els acords per Menorca. DS núm. 170, pàg. 9415.

Proposicions no de llei
RGE núm. 860/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2019. DS núm. 163, pàg. 8976.

RGE núm. 2231/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a acord per promoure la llei de la Reserva de la Biosfera de
Menorca. DS núm. 170, pàg. 9425.

Compareixences
RGE núm. 1766/19, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el nou règim especial de les
Illes Balears. DS núm. 167, pàg. 9214. 

Dictàmens del Consell Consultiu 
RGE núm. 2252/19, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell
Consultiu, en relació amb la Proposició de llei de l’estatut
especial de capitalitat de la ciutat d’Eivissa, RGE núm.
14764/18. Debat i votació, DS núm. 170, pàg. 9434.

MARTÍNEZ I PABLO, DAVID (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 765/19, del Grup Parlamentari Mixt, i RGE núm.

783/19, del Grup Parlamentari Popular, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.  DS núm.
164, pàg. 9060. 

Preguntes
RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.

Debat i votació, DS núm. 164, pàg. 9037. 
RGE núm. 623/19, rectificada mitjançant l'escrit RGE núm.

708/19, relativa a la transició energètica a Menorca. DS núm.
155, pàg. 8812.

RGE núm. 1336/19, relativa a la reserva marina de l’illa de
l’Aire de Menorca. DS núm. 165, pàg. 9081.

RGE núm. 1796/19, relativa a l’impacte ambiental dels
creuers. DS núm. 167, pàg. 9195.

RGE núm. 2206/19, relativa a la piscina de dilatació per a
parts naturals a l’Hospital Mateu Orfila de Menorca. DS núm.
169, pàg. 9335.

Proposicions no de llei
RGE núm. 13619/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a incorporació d’un segon cable per a la connexió energètica de
Menorca. DS núm. 165, pàg. 9109.

RGE núm. 2231/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a acord per promoure la llei de la Reserva de la Biosfera de
Menorca. DS núm. 170, pàg. 9425.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)
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Projectes de llei
RGE núm. 7154/18, complementat amb l'escrit RGE núm.

7155/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 157, pàg. 8840. 

RGE núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears. Debat
i votació, DS núm. 154, pàg. 8766.

RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.
Debat i votació, DS núm. 164, pàg. 9037. 

RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de
26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears. Debat i votació, DS
núm. 159, pàg. 8886.

RGE núm. 10874/18, per a la sostenibilitat mediambiental
i econòmica de l’illa de Formentera. Debat i votació, DS núm.
158, pàg. 8866. 

RGE núm. 14780/18, relatiu al Decret Llei 4/2018, de 23 de
novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre
despeses inajornables derivades de sentències judicials
pendents de pagament en l’àmbit de la Llei 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 del dia 9 d’octubre del 2018 a la
comarca del Llevant de Mallorca. Debat i votació, DS núm.
170, pàg. 9455.

RGE núm. 4/19, del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre,
sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 169, pàg. 9357.

Proposicions de llei
RGE núm. 14764/18, complementada amb l’escrit RGE

núm. 14785/18, de l’estatut especial de capitalitat de la ciutat
d’Eivissa. Presa en consideració, DS núm. 154, pàg. 8783 i
debat i votació, DS núm. 170, pàg. 9438. 

Decrets lleis
5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials

estratègics de les Illes Balears. DS núm. 153, pàg. 8756.

Mocions
RGE núm. 15299/18, presentada pel Grup Parlamentari

Mixt, relativa a transició energètica, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 13546/18. DS núm. 163, pàg. 8967.

RGE núm. 1886/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern en relació amb l’habitatge, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11135/18. DS núm. 168,
pàg. 9298.

Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears
RGE núm. 1534/19, dels Grups Parlamentaris Popular,

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, MÉS per Menorca
i tres diputats del Grup Parlamentari Mixt, de la proposta de
reforma del Reglament del Parlament de  les Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 166,  pàg. 9158. Debat i
votació, DS núm. 169, pàg. 9381.
 
Preguntes

RGE núm. 274/19, relativa a regulació del tot inclòs. DS
núm. 151, pàg. 8712.

RGE núm. 846/19, relativa al descens de les reserves
turístiques. DS núm. 163, pàg. 8950.

RGE núm. 1347/19, relativa a la seu de l’orquestra
simfònica. DS núm. 165, pàg. 9089.

RGE núm. 1794/19, relativa als habitatges públics de Son
Busquets. DS núm. 167, pàg. 9197.

RGE núm. 2217/19, relativa a Ses Fontanelles. DS núm.
169, pàg. 9339.

Proposicions no de llei
RGE núm. 13619/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a incorporació d’un segon cable per a la connexió energètica de
Menorca. DS núm. 165, pàg. 9109.

RGE núm. 1252/19, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a jubilacions anticipades. DS núm. 165, pàg.
9100.

RGE núm. 2231/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a acord per promoure la llei de la Reserva de la Biosfera de
Menorca. DS núm. 170, pàg. 9425.

Dictàmens del Consell Consultiu
RGE núm. 2252/19, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell
Consultiu, en relació amb la Proposició de llei de l’estatut
especial de capitalitat de la ciutat d’Eivissa, RGE núm.
14764/18. Debat i votació, DS núm. 170, pàg. 9434.

MERCADAL I CAMPS, MARGARET (Grup
Parlamentari Popular)

Interpel·lacions
RGE núm. 1537/19, relativa a política general del Govern

en relació amb la lluita contra la processionària del pi. DS núm.
169, pàg. 9352. 

Proposicions no de llei
RGE núm. 13619/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a incorporació d’un segon cable per a la connexió energètica de
Menorca. DS núm. 165, pàg. 9109.

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

Projectes de llei
RGE núm. 7154/18, complementat amb l'escrit RGE núm.

7155/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 157, pàg. 8840. 

RGE núm. 10874/18, per a la sostenibilitat mediambiental
i econòmica de l’illa de Formentera. Debat i votació, DS núm.
158, pàg. 8866. 

Proposicions de llei
RGE núm. 14764/18, de l’estatut especial de capitalitat de

la ciutat d’Eivissa. Debat i votació, DS núm. 170, pàg. 9438. 

Mocions
RGE núm. 1886/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb l’habitatge, derivada del
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debat de la Interpel·lació RGE núm. 11135/18. DS núm. 168,
pàg. 9298. 

Preguntes
RGE núm. 1146/19, relativa a l’aprovació del decret pel

qual es regulen els habitatges desocupats. DS núm. 164, pàg.
9009.

RGE núm. 1545/19, relativa a l’Oficina de l’Habitatge Buit.
DS núm. 166, pàg. 9124.

RGE núm. 1946/19, relativa a l’urbanisme a la carta. DS
núm. 168, pàg. 9278.

RGE núm. 2323/19, relativa als habitatges. DS núm. 170,
pàg. 9404.

Dictàmens del Consell Consultiu
RGE núm. 2252/19, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell
Consultiu, en relació amb la Proposició de llei de l’estatut
especial de capitalitat de la ciutat d’Eivissa, RGE núm.
14764/18. Debat i votació, DS núm. 170, pàg. 9434.

OBRADOR I GUZMAN, MARIA CONCEPCIÓ (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 8320/18, de l’atenció i els drets de la infància i

l’adolescència de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm.
162, pàg. 8924.

PERELLÓ I JORQUERA, ANTÒNIA MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears. Debat

i votació, DS núm. 154, pàg. 8766.
RGE núm. 7154/18, complementat amb l'escrit RGE núm.

7155/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 157, pàg. 8840.

RGE núm. 14780/18, relatiu al Decret Llei 4/2018, de 23 de
novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre
despeses inajornables derivades de sentències judicials
pendents de pagament en l’àmbit de la Llei 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 del dia 9 d’octubre del 2018 a la
comarca del Llevant de Mallorca. Debat i votació, DS núm.
170, pàg. 9455.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 765/19, del Grup Parlamentari Mixt, i RGE núm.

783/19, del Grup Parlamentari Popular, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.  DS núm.
164, pàg. 9060. 

Preguntes

RGE núm. 2326/19, relativa a la gestió de la radiotelevisió
pública durant aquesta legislatura. DS núm. 170, pàg. 9411.

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears. Debat

i votació, DS núm. 154, pàg. 8766.
RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de

26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears. Debat i votació, DS
núm. 159, pàg. 8886.

RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 166, pàg. 9166.

RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm. 170,
pàg. 9468. 

RGE núm. 4/19, del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre,
sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 169, pàg. 9357.

Proposicions de llei
RGE núm. 14764/18, de l’estatut especial de capitalitat de

la ciutat d’Eivissa. Debat i votació, DS núm. 170, pàg. 9438.

Decrets llei
1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre

l’explotació i el control de l’activitat de lloguer de vehicles
amb conductor i altres mesures en matèria de transports
terrestres. Debat i votació, DS núm. 168, pàg. 9314. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 765/19, del Grup Parlamentari Mixt, i RGE núm.

783/19, del Grup Parlamentari Popular, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.  DS núm.
164, pàg. 9060. 

Preguntes
RGE núm. 845/19, relativa a l’estat d’execució del projectes

finançats amb l’impost del turisme sostenible. DS núm. 163,
pàg. 8960.

RGE núm. 1736/19, relativa al règim especial de les Illes
Balears. DS núm. 166, pàg. 9135.

Proposicions no de llei
RGE núm. 860/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2019. DS núm. 163, pàg. 8976.

Compareixences
RGE núm. 1766/19, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el nou règim especial de les
Illes Balears. DS núm. 167, pàg. 9214. 

Dictàmens del Consell Consultiu
RGE núm. 2252/19, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell
Consultiu, en relació amb la Proposició de llei de l’estatut
especial de capitalitat de la ciutat d’Eivissa, RGE núm.
14764/18. Debat i votació, DS núm. 170, pàg. 9434.
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PROHENS I RIGO, MARGARITA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural

immaterial de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm. 170,
pàg. 9468. 

Preguntes
RGE núm. 297/19, relativa al significat de la paraula

“imminent”. DS núm. 151, pàg. 8719.
RGE núm. 631/19, relativa a la gestió de la Conselleria

d’Hisenda i Administracions Públiques. DS núm. 156, pàg.
8828.

RGE núm. 854/19, relativa al balanç de la gestió de la
consellera d’Hisenda i Administracions Públiques. DS núm.
163, pàg. 8958.

RGE núm. 1343/19, relativa als assessors del Govern. DS
núm. 165, pàg. 9093.

RGE núm. 1553/19, relativa a la competitivitat del sector
turístic. DS núm. 166, pàg. 9131.

RGE núm. 1812/19, relativa a la política d’habitatge. DS
núm. 167, pàg. 9205.

RGE núm. 1967/19, relativa a la cobertura de les
especialitats mèdiques que demanden els pacients. DS núm.
168, pàg. 9286.

RGE núm. 2214/19, relativa a la defensa de la propietat
privada. DS núm. 169, pàg. 9343.

RGE núm. 2331/19, relativa al compliment dels objectius
quant al repartiment de la riquesa. DS núm. 170, pàg. 9409.

RAMON I ROSSELLÓ, SARA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural

immaterial de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm. 170,
pàg. 9468. 

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 13187/18, de proposta de delegació de

competències al Consell Insular 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. 154, pàg. 8798. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 765/19, del Grup Parlamentari Mixt, i RGE núm.

783/19, del Grup Parlamentari Popular, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.  DS núm.
164, pàg. 9060. 

Interpel·lacions
RGE núm. 222/19, relativa a política educativa del Govern

a l'illa d'Eivissa. DS núm. 167, pàg. 9244. 

Preguntes
RGE núm. 1549/19, relativa al tancament del Port de Sant

Antoni de Portmany. DS núm. 166, pàg. 9121.

RGE núm. 1962/19, relativa a la igualtat de totes i tots els
universitaris de les Illes Balears. DS núm. 168, pàg. 9275.

REUS I DARDER, ANTONI (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Projectes de llei
RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. Debat i

votació, DS núm. 152, pàg. 8724. RGE núm. 10873/18, de
modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim
jurídic d’instal·lacions, accés i exercici d’activitats a les Illes
Balears. Debat i votació, DS núm. 159, pàg. 8886.

RGE núm. 4/19, del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre,
sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 169, pàg. 9357.

Decrets llei
1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre

l’explotació i el control de l’activitat de lloguer de vehicles
amb conductor i altres mesures en matèria de transports
terrestres. Debat i votació, DS núm. 168, pàg. 9314. 

Mocions
RGE núm. 1435/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de transport públic,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11022/18. DS
núm. 166, pàg. 9145.

Proposicions no de llei
RGE núm. 860/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2019. DS núm. 163, pàg. 8976.

RGE núm. 1252/19, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a jubilacions anticipades. DS núm. 165, pàg.
9100.

Compareixences
RGE núm. 1766/19, de la presidenta del Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el nou règim especial de les
Illes Balears. DS núm. 167, pàg. 9214. 

RIBAS I RIBAS, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions de llei
RGE núm. 14764/18, complementada amb l’escrit RGE

núm. 14785/18, de l’estatut especial de capitalitat de la ciutat
d’Eivissa. DS núm. 154, pàg. 8783.

Preguntes
RGE núm. 851/19, relativa als viatges de l’IMSERSO a les

Illes Balears. DS núm. 163, pàg. 8954.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
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RGE núm. 920/19, de modificació del text refós de la Llei
de consells escolars de les Illes Balears. Debat i votació, DS
núm. 169, pàg. 9366. 

Interpel·lacions
RGE núm. 1451/19, relativa a política general del Govern

en matèria educativa. DS núm. 168, pàg. 9292. 

Preguntes
RGE núm. 293/19, relativa a la importància de les

necessitats dels joves fins a 30 anys. DS núm. 151, pàg. 8715.
RGE núm. 626/19, relativa a la política d’igualtat de la

Conselleria d’Educació. DS núm. 156, pàg. 8821.
RGE núm. 1253/19, relativa a la situació dels infants amb

autisme de Gaspar Hauser. DS núm. 164, pàg. 9017.
RGE núm. 1743/19, relativa al comunicat de la Comissió

Avaluadora per seleccionar el nou director del Museu Es
Baluard. DS núm. 166, pàg. 9127.

RGE núm. 1850/19, relativa a la nota de selectivitat dels
alumnes de les Illes Balears. DS núm. 167, pàg. 9199.

RGE núm. 1964/19, relativa a l’atenció als alumnes amb
necessitats especials. DS núm. 168, pàg. 9283.

RGE núm. 2328/19, relativa al compliment dels objectius
en matèria educativa. DS núm. 170, pàg. 9406.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14569/18, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a millora de les condicions d’educació infantil 0-3. DS
núm. 167, pàg. 9256. 

SAURA I LEÓN, CARLOS (Grup Parlamentari Podem
Illes Balears)

Projectes de llei
RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.

Debat i votació, DS núm. 164, pàg. 9037. 
RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de

26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears. Debat i votació, DS
núm. 159, pàg. 8886.

RGE núm. 11012/18, de microcooperatives de les Illes
Balears. DS núm. 154, pàg. 8802.

RGE núm. 4/19, del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre,
sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 169, pàg. 9357.

Decrets lleis
5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials

estratègics de les Illes Balears. DS núm. 153, pàg. 8756.
1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre

l’explotació i el control de l’activitat de lloguer de vehicles
amb conductor i altres mesures en matèria de transports
terrestres. Debat i votació, DS núm. 168, pàg. 9314. 

Mocions
RGE núm. 15299/18, presentada pel Grup Parlamentari

Mixt, relativa a transició energètica, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 13546/18. DS núm. 163, pàg. 8967. 

Preguntes

RGE núm. 279/19, relativa a la pobresa energètica. DS
núm. 150, pàg. 8706.

RGE núm. 843/19, relativa al preu de l’habitatge. DS núm.
163, pàg. 8949.

RGE núm. 1450/19, relativa al nomenament del nou cap del
Servei de Nefrologia de Son Espases. DS núm. 165, pàg. 9083.

RGE núm. 1959/19, relativa a la desigualtat econòmica. DS
núm. 168, pàg. 9279.

RGE núm. 2322/19, relativa als grans hotelers. DS núm.
170, pàg. 9402.

SEIJAS I PATIÑO, MARIA MONTSERRAT (Grup
Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. Debat i

votació, DS núm. 152, pàg. 8724. RGE núm. 8320/18, de
l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes
Balears. Debat i votació, DS núm. 162, pàg. 8924.

RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.
Debat i votació, DS núm. 164, pàg. 9037. 

RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 166, pàg. 9166.

RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm. 170,
pàg. 9468. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 765/19, del Grup Parlamentari Mixt, i RGE núm.

783/19, del Grup Parlamentari Popular, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.  DS núm.
164, pàg. 9060. 

Preguntes
RGE núm. 856/19, relativa a la política d’habitatge. DS

núm. 163, pàg. 8961.
RGE núm. 1349/19, relativa als incompliments en matèria

de residus a Menorca. DS núm. 165, pàg. 9090.
RGE núm. 2220/19, relativa a les acusacions d’odi de la

ultradreta. DS núm. 169, pàg. 9346.

Proposicions no de llei
RGE núm. 13619/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a incorporació d’un segon cable per a la connexió energètica de
Menorca. DS núm. 165, pàg. 9109.

RGE núm. 514/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, relativa a posada en valor de les mesures
contemplades en el Pacte d’estat en matèria de violència de
gènere i del Pacte social contra les violències masclistes. DS
núm. 163, pàg. 8989.

SERRA I FERRER, VICENT (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 295/19, relativa a polítiques per tal d’afavorir

l’arribada i fidelització dels professionals sanitaris. DS núm.
151, pàg. 8717.
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RGE núm. 628/19, relativa als aparcaments de l’Hospital de
Son Espases i Can Misses. DS núm. 156, pàg. 8824.

RGE núm. 849/19, relativa a la gestió de les urgències
hospitalàries. DS núm. 163, pàg. 8951.

RGE núm. 1172/19, relativa a la transparència de la
Conselleria de Salut durant la present legislatura. DS núm. 164,
pàg. 9020.

RGE núm. 1338/19, relativa al procés de selecció de cap del
Servei de Nefrologia de Son Espases. DS núm. 165, pàg. 9091.

RGE núm. 1810/19, relativa a les mancances de la sanitat
pública balear. DS núm. 167, pàg. 9203.

RGE núm. 2327/19, relativa al compliment dels objectius
de salut de l’àrea d’Eivissa i Formentera. DS núm. 170, pàg.
9405.

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICORDIA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2231/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a acord per promoure la llei de la Reserva de la Biosfera de
Menorca. DS núm. 170, pàg. 9425.

SUREDA I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS)

Projectes de llei
RGE núm. 8320/18, de l’atenció i els drets de la infància i

l’adolescència de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm.
162, pàg. 8924.

RGE núm. 11012/18, de microcooperatives de les Illes
Balears. DS núm. 154, pàg. 8802.

RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 166, pàg. 9166.

RGE núm. 14590/18, pel qual es modifica la Llei 14/2010,
de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 168, pàg. 9310.

RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm. 170,
pàg. 9468. 

RGE núm. 920/19, de modificació del text refós de la Llei
de consells escolars de les Illes Balears. Debat i votació, DS
núm. 169, pàg. 9366. 

Proposicions de llei
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. Debat i votació, DS núm. 161, pàg. 8906. 

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 13187/18, de proposta de delegació de

competències al Consell Insular 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. 154, pàg. 8798.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 765/19, del Grup Parlamentari Mixt, i RGE núm.

783/19, del Grup Parlamentari Popular, de devolució, al

Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.  DS núm.
164, pàg. 9060. 

Preguntes
RGE núm. 599/19, relativa a l’aparcament de Can Misses.

DS núm. 156, pàg. 8820.
RGE núm. 1152/19, relativa al personal d’urgències als

hospitals. DS núm. 164, pàg. 9011.
RGE núm. 1542/19, relativa al transport aeri sanitari. DS

núm. 166, pàg. 9123.
RGE núm. 1961/19, relativa a les mesures en matèria de

discriminació de gènere. DS núm. 168, pàg. 9281.
RGE núm. 2319/19, relativa a les deduccions fiscals de 0-3

anys. DS núm. 170, pàg. 9401.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5270/18, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt, Socialista i Podem Illes
Balears, relativa a reforma del Codi Penal pel que fa als
delictes contra la llibertat sexual. DS núm. 167, pàg. 9249.

RGE núm. 14569/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millora de les condicions d’educació infantil 0-3. DS
núm. 167, pàg. 9256. 

RGE núm. 514/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, relativa a posada en valor de les mesures
contemplades en el Pacte d’estat en matèria de violència de
gènere i del Pacte social contra les violències masclistes. DS
núm. 163, pàg. 8989. 

TADEO I FLORIT, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 11012/18, de microcooperatives de les Illes

Balears. DS núm. 154, pàg. 8802.
RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de

26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears. Debat i votació, DS
núm. 159, pàg. 8886.

RGE núm. 4/19, del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre,
sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 169, pàg. 9357.

Decrets lleis
5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials

estratègics de les Illes Balears. DS núm. 153, pàg. 8756.

Preguntes
RGE núm. 292/19, relativa als drets de totes i tots els

treballadors de les Illes Balears. DS núm. 151, pàg. 8713.
RGE núm. 630/19, relativa als fixos discontinus. DS núm.

156, pàg. 8827.
RGE núm. 1169/19, relativa a la diversificació de

l’economia. DS núm. 164, pàg. 9014.
RGE núm. 2213/19, relativa a la legalitat en el sector del

comerç. DS núm. 169, pàg. 9334.

Proposicions no de llei
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RGE núm. 1252/19, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a jubilacions anticipades. DS núm. 165, pàg.
9100.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions de llei
RGE núm. 14764/18, complementada amb l’escrit RGE

núm. 14785/18, de l’estatut especial de capitalitat de la ciutat
d’Eivissa. Presa en consideració, DS núm. 154, pàg. 8783 i
debat i votació, DS núm. 170, pàg. 9438. 

Dictàmens del Consell Consultiu
RGE núm. 2252/19, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell
Consultiu, en relació amb la Proposició de llei de l’estatut
especial de capitalitat de la ciutat d’Eivissa, RGE núm.
14764/18. Debat i votació, DS núm. 170, pàg. 9434.

THOMAS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears. Debat

i votació, DS núm. 154, pàg. 8766.

Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears
RGE núm. 1534/19, dels Grups Parlamentaris Popular,

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, MÉS per Menorca
i tres diputats del Grup Parlamentari Mixt, de la proposta de
reforma del Reglament del Parlament de  les Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 166,  pàg. 9158. 

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 10874/18, per a la sostenibilitat mediambiental

i econòmica de l’illa de Formentera. Debat i votació, DS núm.
158, pàg. 8866. 

Preguntes
RGE núm. 1538/19, relativa al Decret de regulació del

transport marítim. DS núm. 166, pàg. 9121.
RGE núm. 1958/19, relativa al règim especial de les Illes

Balears a Formentera. DS núm. 168, pàg. 9289.
RGE núm. 2316/19, relativa a servei d’atenció a les

drogodependències a l’illa de Formentera. DS núm. 170, pàg.
9398.

VIDAL I VIDAL, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 629/19, relativa a política de la Conselleria de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca. DS núm. 156, pàg. 8825.
RGE núm. 1168/19, relativa a les aliances del Govern en

matèria agrària. DS núm. 164, pàg. 9013.

RGE núm. 1966/19, relativa al subministrament d’aigua
potable. DS núm. 168, pàg. 9277.

RGE núm. 2330/19, relativa al compliment dels objectius
en matèria de medi ambient, agricultura i pesca. DS núm. 170,
pàg. 9399.

Projectes de llei
RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. Debat i

votació, DS núm. 152, pàg. 8724. 

VILARET I GONZÁLEZ, AGUSTINA (Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca)

Projectes de llei
RGE núm. 8320/18, de l’atenció i els drets de la infància i

l’adolescència de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm.
162, pàg. 8924.

RGE núm. 14590/18, pel qual es modifica la Llei 14/2010,
de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 168, pàg. 9310.

RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm. 170,
pàg. 9468. 

RGE núm. 920/19, de modificació del text refós de la Llei
de consells escolars de les Illes Balears. Debat i votació, DS
núm. 169, pàg. 9366. 

Proposicions de llei
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. Debat i votació, DS núm. 161, pàg. 8906. 

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 13187/18, de proposta de delegació de

competències al Consell Insular 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. 154, pàg. 8798. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 765/19, del Grup Parlamentari Mixt, i RGE núm.

783/19, del Grup Parlamentari Popular, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.  DS núm.
164, pàg. 9060. 

Proposicions no de llei
RGE núm. 14569/18, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a millora de les condicions d’educació infantil 0-3. DS
núm. 167, pàg. 9256. 

RGE núm. 514/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, relativa a posada en valor de les mesures
contemplades en el Pacte d’estat en matèria de violència de
gènere i del Pacte social contra les violències masclistes. DS
núm. 163, pàg. 8989. 

MEMBRES DEL GOVERN
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CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I
ESPORTS, FRANCESCA TUR I RIERA

Projectes de llei
RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.

Debat i votació, DS núm. 166, pàg. 9166.
RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural

immaterial de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm. 170,
pàg. 9468. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 765/19, del Grup Parlamentari Mixt, i RGE núm.

783/19, del Grup Parlamentari Popular, de devolució, al
Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.  DS núm.
164, pàg. 9060. 

Preguntes
RGE núm. 293/19, relativa a la importància de les

necessitats dels joves fins a 30 anys. DS núm. 151, pàg. 8715.
RGE núm. 1347/19, relativa a la seu de l’orquestra

simfònica. DS núm. 165, pàg. 9089.
RGE núm. 1743/19, relativa al comunicat de la Comissió

Avaluadora per seleccionar el nou director del Museu Es
Baluard. DS núm. 166, pàg. 9127.

RGE núm. 1807/19, relativa a la contractació irregular del
gerent del Consorci Palma Arena. DS núm. 167, pàg. 9202.

RGE núm. 1965/19, relativa a la cessió d’espais públics per
a la celebració de pseudoreferèndums. DS núm. 168, pàg. 9285.

RGE núm. 2326/19, relativa a la gestió de la radiotelevisió
pública durant aquesta legislatura. DS núm. 170, pàg. 9411.

CONSELLER D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT, MARTÍ
XAVIER MARCH I CERDÀ

Projectes de llei
RGE núm. 920/19, de modificació del text refós de la Llei

de consells escolars de les Illes Balears. Debat i votació, DS
núm. 169, pàg. 9366. 

Interpel·lacions
RGE núm. 222/19, relativa a política educativa del Govern

a l'illa d'Eivissa. DS núm. 167, pàg. 9244. 
RGE núm. 1451/19, relativa a política general del Govern

en matèria educativa. DS núm. 168, pàg. 9292. 

Preguntes
RGE núm. 626/19, relativa a la política d’igualtat de la

Conselleria d’Educació. DS núm. 156, pàg. 8821.
RGE núm. 1253/19, relativa a la situació dels infants amb

autisme de Gaspar Hauser. DS núm. 164, pàg. 9017.
RGE núm. 1808/19, relativa a la transparència de la

Conselleria d’Educació i Universitat.
DS núm. 167, pàg. 9198.

RGE núm. 1850/19, relativa a la nota de selectivitat dels
alumnes de les Illes Balears. DS núm. 167, pàg. 9199.

RGE núm. 1788/19, relativa a la planificació de l’aplicació
de les mesures aprovades en relació amb l’educació infantil fins
a 3 anys. DS núm. 167, pàg. 9206.

RGE núm. 1962/19, relativa a la igualtat de totes i tots els
universitaris de les Illes Balears. DS núm. 168, pàg. 9275.

RGE núm. 1964/19, relativa a l’atenció als alumnes amb
necessitats especials. DS núm. 168, pàg. 9283.

RGE núm. 2281/19, relativa al CEIP Sant Carles. DS núm.
169, pàg. 9340.

RGE núm. 2319/19, relativa a les deduccions fiscals de 0-3
anys. DS núm. 170, pàg. 9401.

RGE núm. 2328/19, relativa al compliment dels objectius
en matèria educativa. DS núm. 170, pàg. 9406.

Compareixences
RGE núm. 14572/18, presentada pel Grup Parlamentari

Mixt, d’un membre del Govern de les Illes Balears per tal de
donar compliment a la Moció RGE núm. 5183/17, relativa a
gestió administrativa i serveis que presten els auxiliars tècnics
educatius als centres de les Illes Balears. DS núm. 163, pàg.
9000.

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

Projectes de llei
RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. Debat i

votació, DS núm. 152, pàg. 8724. R G E n ú m .  7 1 5 4 / 1 8 ,
complementat amb l'escrit RGE núm. 7155/18, de residus i sòls
contaminants de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm.
157, pàg. 8840. 

Interpel·lacions
RGE núm. 1537/19, relativa a política general del Govern

en relació amb la lluita contra la processionària del pi. DS núm.
169, pàg. 9352. 

Preguntes
RGE núm. 278/19, relativa a mesures per a les piscines. DS

núm. 150, pàg. 8705.
RGE núm. 629/19, relativa a política de la Conselleria de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca. DS núm. 156, pàg. 8825.
RGE núm. 1151/19, relativa al parc natural d’Es Trenc. DS

núm. 164, pàg. 9010.
RGE núm. 1168/19, relativa a les aliances del Govern en

matèria agrària. DS núm. 164, pàg. 9013.
RGE núm. 1170/19, relativa al trasllat dels llots procedents

de la depuradora de Ferreries. DS núm. 164, pàg. 9016.
RGE núm. 1336/19, relativa a la reserva marina de l’illa de

l’Aire de Menorca. DS núm. 165, pàg. 9081.
RGE núm. 1349/19, relativa als incompliments en matèria

de residus a Menorca. DS núm. 165, pàg. 9090.
RGE núm. 1797/19, relativa als pous d’aigua que s’obrin a

Eivissa. DS núm. 167, pàg. 9201.
RGE núm. 1966/19, relativa al subministrament d’aigua

potable. DS núm. 168, pàg. 9277.
RGE núm. 2330/19, relativa al compliment dels objectius

en matèria de medi ambient, agricultura i pesca. DS núm. 170,
pàg. 9399.
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CONSELLERA D’HISENDA I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES, CATALINA CLADERA I CRESPÍ

Projectes de llei
RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de

26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears. Debat i votació, DS
núm. 159, pàg. 8886.

RGE núm. 14780/18, relatiu al Decret Llei 4/2018, de 23 de
novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre
despeses inajornables derivades de sentències judicials
pendents de pagament en l’àmbit de la Llei 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 del dia 9 d’octubre del 2018 a la
comarca del Llevant de Mallorca. Debat i votació, DS núm.
170, pàg. 9455.

Preguntes
RGE núm. 297/19, relativa al significat de la paraula

“imminent”. DS núm. 151, pàg. 8719.
RGE núm. 631/19, relativa a la gestió de la Conselleria

d’Hisenda i Administracions Públiques. DS núm. 156, pàg.
8828.

RGE núm. 853/19, relativa a la distribució de la inversió en
els pressuposts generals de l’Estat per al 2019. DS núm. 163,
pàg. 8956.

RGE núm. 854/19, relativa al balanç de la gestió de la
consellera d’Hisenda i Administracions Públiques. DS núm.
163, pàg. 8958.

RGE núm. 1340/19, relativa a la condonació del deute a la
nostra comunitat autònoma. DS núm. 165, pàg. 9086.

RGE núm. 1545/19, relativa a l’Oficina de l’Habitatge Buit.
DS núm. 166, pàg. 9124.

RGE núm. 1551/19, relativa al REB per a les Illes Balears.
DS núm. 166, pàg. 9130.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, PILAR COSTA I
SERRA

Projectes de llei
RGE núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears. Debat

i votació, DS núm. 154, pàg. 8766.

Interpel·lacions
RGE núm. 11134/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política del Govern en relació amb l’aplicació de la
Llei d’igualtat. DS núm. 164, pàg. 9032.

Preguntes
RGE núm. 294/19, relativa a les relacions del Govern amb

altres institucions. DS núm. 151, pàg. 8716.
RGE núm. 1343/19, relativa als assessors del Govern. DS

núm. 165, pàg. 9093.
RGE núm. 1961/19, relativa a les mesures en matèria de

discriminació de gènere. DS núm. 168, pàg. 9281.

CONSELLERA DE SALUT, PATRICIA JUANA GÓMEZ
I PICARD

Interpel·lacions
RGE núm. 1874/19, relativa a col·laboració publicoprivada

de la sanitat pública de les Illes Balears. DS núm. 170, pàg.
9419. 

Preguntes
RGE núm. 14935/18, relativa a l’evolució dels trasllats de

pacients des de Menorca, Eivissa i Formentera. DS núm. 150,
pàg. 8704.

RGE núm. 295/19, relativa a polítiques per tal d’afavorir
l’arribada i fidelització dels professionals sanitaris. DS núm.
151, pàg. 8717.

RGE núm. 599/19, relativa a l’aparcament de Can Misses.
DS núm. 156, pàg. 8820.

RGE núm. 628/19, relativa als aparcaments de l’Hospital de
Son Espases i Can Misses. DS núm. 156, pàg. 8824.

RGE núm. 634/19, rectificada mitjançant l’escrit RGE núm.
644/19, relativa al pagament de bitllets i de dietes per als
malalts d’Eivissa. DS núm. 156, pàg. 8819.

RGE núm. 849/19, relativa a la gestió de les urgències
hospitalàries. DS núm. 163, pàg. 8951.

RGE núm. 852/19, relativa a la revisió de la quantia del
plus de residència per part de l’ib-salut. DS núm. 163, pàg.
8955.

RGE núm. 1152/19, relativa al personal d’urgències als
hospitals. DS núm. 164, pàg. 9011.

RGE núm. 1172/19, relativa a la transparència de la
Conselleria de Salut durant la present legislatura. DS núm. 164,
pàg. 9020.

RGE núm. 1333/19, relativa a la situació del transport aeri
sanitari a partir de la nova adjudicació. DS núm. 165, pàg.
9080.

RGE núm. 1338/19, relativa al procés de selecció de cap del
Servei de Nefrologia de Son Espases. DS núm. 165, pàg. 9091.

RGE núm. 1450/19, relativa al nomenament del nou cap del
Servei de Nefrologia de Son Espases. DS núm. 165, pàg. 9083.

RGE núm. 1542/19, relativa al transport aeri sanitari. DS
núm. 166, pàg. 9123.

RGE núm. 1548/19, relativa a conseqüències per a la
població per la plaga de la processionària del pi. DS núm. 166,
pàg. 9125.

RGE núm. 1806/19, relativa a les dotacions de personal
mèdic. DS núm. 167, pàg. 9196.

RGE núm. 1810/19, relativa a les mancances de la sanitat
pública balear. DS núm. 167, pàg. 9203.

RGE núm. 1943/19, relativa a la situació actual del Pla de
salut mental per a Menorca. 
DS núm. 168, pàg. 9273.

RGE núm. 1967/19, relativa a la cobertura de les
especialitats mèdiques que demanden els pacients. DS núm.
168, pàg. 9286.

RGE núm. 2206/19, relativa a la piscina de dilatació per a
parts naturals a l’Hospital Mateu Orfila de Menorca. DS núm.
169, pàg. 9335.

RGE núm. 2219/19, relativa al fàrmac Orkambi. DS núm.
169, pàg. 9336.

RGE núm. 2316/19, relativa a servei d’atenció a les
drogodependències a l’illa de Formentera. DS núm. 170, pàg.
9398.
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RGE núm. 2327/19, relativa al compliment dels objectius
de salut de l’àrea d’Eivissa i Formentera. DS núm. 170, pàg.
9405.

CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ, JOSEFINA SANTIAGO I RODRÍGUEZ

Projectes de llei
RGE núm. 8320/18, de l’atenció i els drets de la infància i

l’adolescència de les Illes Balears. Debat i votació, DS núm.
162, pàg. 8924.

RGE núm. 14590/18, pel qual es modifica la Llei 14/2010,
de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 168, pàg. 9310.

Preguntes
RGE núm. 1147/19, relativa a les mesures per equiparar la

inversió en serveis socials. DS núm. 164, pàg. 9019.
RGE núm. 1811/19, relativa a la construcció de residències

i centre de dia. DS núm. 167, pàg. 9193.

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

Projectes de llei
RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.

Debat i votació, DS núm. 164, pàg. 9037. 
RGE núm. 10874/18, per a la sostenibilitat mediambiental

i econòmica de l’illa de Formentera. Debat i votació, DS núm.
158, pàg. 8866. 

Decrets llei
1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre

l’explotació i el control de l’activitat de lloguer de vehicles
amb conductor i altres mesures en matèria de transports
terrestres. Debat i votació, DS núm. 168, pàg. 9314. 

Interpel·lacions
RGE núm. 11022/18, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a política general del Govern en matèria de
transport públic, ajornada a la sessió de dia 5 de febrer del
2019. DS núm. 164, pàg. 9026.

RGE núm. 11135/18, , del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb l’habitatge. DS
núm. 166, pàg. 9139.

Preguntes
RGE núm. 279/19, relativa a la pobresa energètica. DS

núm. 150, pàg. 8706.
RGE núm. 284/19, relativa a habitatges socials. DS núm.

151, pàg. 8711.
RGE núm. 611/19, relativa a les actuacions perquè

s’acompleixi el compromís d’instal·lar generadors
d’emergència a Menorca. DS núm. 155, pàg. 8810.

RGE núm. 623/19, rectificada mitjançant l'escrit RGE núm.
708/19, relativa a la transició energètica a Menorca. DS núm.
155, pàg. 8812.

RGE núm. 624/19, relativa als habitatges de l’IBAVI. DS
núm. 155, pàg. 8811.

RGE núm. 627/19, relativa a la política d’habitatge. DS
núm. 156, pàg. 8823.

RGE núm. 841/19, a la proposta forma de la declaració
d’obligació de servei públic per a la ruta aèria de
Menorca-Barcelona. DS núm. 163, pàg. 8947.

RGE núm. 843/19, relativa al preu de l’habitatge. DS núm.
163, pàg. 8949.

RGE núm. 1146/19, relativa a l’aprovació del decret pel
qual es regulen els habitatges desocupats. DS núm. 164, pàg.
9009.

RGE núm. 1339/19, relativa als generadors a l’illa de
Menorca. DS núm. 165, pàg. 9085.

RGE núm. 1342/19, relativa a la connectivitat de les Illes
Balears.  DS núm. 165, pàg. 9082.

RGE núm. 1538/19, relativa al Decret de regulació del
transport marítim. DS núm. 166, pàg. 9121.

RGE núm. 1549/19, relativa al tancament del Port de Sant
Antoni de Portmany. DS núm. 166, pàg. 9121.

RGE núm. 1794/19, relativa als habitatges públics de Son
Busquets. DS núm. 167, pàg. 9197.

RGE núm. 1796/19, relativa a l’impacte ambiental dels
creuers. DS núm. 167, pàg. 9195.

RGE núm. 1812/19, relativa a la política d’habitatge. DS
núm. 167, pàg. 9205.

RGE núm. 1944/19, relativa a la declaració d’emergència
en matèria d’habitatge. DS núm. 168, pàg. 9274.

RGE núm. 1946/19, relativa a l’urbanisme a la carta. DS
núm. 168, pàg. 9278.

RGE núm. 2210/19, relativa als objectius de mobilitat. DS
núm. 169, pàg. 9333.

RGE núm. 2214/19, relativa a la defensa de la propietat
privada. DS núm. 169, pàg. 9343.

RGE núm. 2323/19, relativa als habitatges. DS núm. 170,
pàg. 9404.

CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA,
IAGO NEGUERUELA I VÁZQUEZ

Projectes de llei
RGE núm. 11012/18, de microcooperatives de les Illes

Balears. DS núm. 154, pàg. 8802.
RGE núm. 4/19, del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre,

sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears.
Debat i votació, DS núm. 169, pàg. 9357.

Decrets lleis
5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials

estratègics de les Illes Balears. 
DS núm. 153, pàg. 8756.

Preguntes
RGE núm. 292/19, relativa als drets de totes i tots els

treballadors de les Illes Balears. DS núm. 151, pàg. 8713.
RGE núm. 630/19, relativa als fixos discontinus. DS núm.

156, pàg. 8827.
RGE núm. 1169/19, relativa a la diversificació de

l’economia. DS núm. 164, pàg. 9014.
RGE núm. 1959/19, relativa a la desigualtat econòmica. DS

núm. 168, pàg. 9279.
RGE núm. 2213/19, relativa a la legalitat en el sector del

comerç. DS núm. 169, pàg. 9334.
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RGE núm. 2217/19, relativa a Ses Fontanelles. DS núm.
169, pàg. 9339.

RGE núm. 2331/19, relativa al compliment dels objectius
quant al repartiment de la riquesa. DS núm. 170, pàg. 9409.

PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS, FRANCESCA LLUCH ARMENGOL I
SOCIAS

Preguntes
RGE núm. 273/19, relativa a problemes laborals amb IB3.

DS núm. 156, pàg. 8831.
RGE núm. 277/19, relativa a habitatge social. DS núm. 155,

pàg. 8814.
RGE núm. 285/19, relativa a protecció de la mar

Mediterrània. DS núm. 156, pàg. 8830.
RGE núm. 296/19, relativa a defensa dels interessos de les

Illes Balears per part del Govern de l’Estat. DS núm. 156, pàg.
8832.

RGE núm. 600/19, relativa als pressuposts generals de
l’Estat. DS núm. 156, pàg. 8834.

RGE núm. 844/19, relativa a l’habitatge social. DS núm.
163, pàg. 8964.

RGE núm. 847/19, relativa a la retirada de la Proposició de
llei de protecció de la badia de Sant Antoni. DS núm. 163, pàg.
8962.

RGE núm. 855/19, relativa a la defensa de la propietat
privada. DS núm. 163, pàg. 8965.

RGE núm. 856/19, relativa a la política d’habitatge. DS
núm. 163, pàg. 8961.

RGE núm. 1148/19, relativa a la funció dels inspectors
turístics. DS núm. 164, pàg. 9021.

RGE núm. 1149/19, relativa al pacte antitransfuguisme. DS
núm. 164, pàg. 9023.

RGE núm. 1174/19, relativa a les aliances amb Catalunya.
DS núm. 164, pàg. 9024.

RGE núm. 1334/19, relativa a la valoració de les dades de
l’Informe renda municipal disponible a Balears 2012-2015. DS
núm. 165, pàg. 9094.

RGE núm. 1337/19, relativa al Pla de ciència. DS núm. 165,
pàg. 9097.

RGE núm. 1344/19, relativa a les Illes Balears i el Govern
de Pedro Sánchez. DS núm. 165, pàg. 9099.

RGE núm. 1348/19, relativa a la pressió fiscal a les Illes
Balears. DS núm. 165, pàg. 9096.

RGE núm. 1541/19, relativa a l’entrada en vigor del REB.
DS núm. 166, pàg. 9137.

RGE núm. 1543/19, relativa a l’acció conjunta de les Illes
Balears amb Còrsega i Sardenya. DS núm. 166, pàg. 9133.

RGE núm. 1544/19, relativa als desnonaments. DS núm.
166, pàg. 9134.

RGE núm. 1736/19, relativa al règim especial de les Illes
Balears. DS núm. 166, pàg. 9135.

RGE núm. 1742/19, relativa al nou REB i sobrecosts de la
insularitat. DS núm. 166, pàg. 9138.

RGE núm. 1795/19, relativa a les millores del finançament.
DS núm. 167, pàg. 9209.

RGE núm. 1798/19, relativa a la limitació del preu del
lloguer. DS núm. 167, pàg. 9211.

RGE núm. 1813/19, relativa a la fiscalitat de les Illes
Balears. DS núm. 167, pàg. 9212.

RGE núm. 1851/19, relativa al desnonament de les famílies
de Portocolom. DS núm. 167, pàg. 9208.

RGE núm. 1945/19, relativa a la promoció de ciència i
dones a les Illes. DS núm. 168, pàg. 9288.

RGE núm. 1958/19, relativa al règim especial de les Illes
Balears a Formentera. DS núm. 168, pàg. 9289.

RGE núm. 1960/19, relativa a la indemnització per
residència dels empleats públics de l’Estat. DS núm. 168, pàg.
9290.

RGE núm. 2208/19, relativa a la protecció de Ses
Fontanelles. DS núm. 169, pàg. 9349.

RGE núm. 2215/19, relativa a l’adequació de les
infraestructures a la propera temporada turística. DS núm. 169,
pàg. 9350.

RGE núm. 2216/19, relativa a la resposta de la política
educativa del Govern a les expectatives generades. DS núm.
169, pàg. 9344.

RGE núm. 2218/19, relativa a la transferència de la gestió
del port de Maó, de la Savina a Eivissa i d’Alcúdia. DS núm.
169, pàg. 9347.

RGE núm. 2220/19, relativa a les acusacions d’odi de la
ultradreta. DS núm. 169, pàg. 9346.

RGE núm. 2286/19, relativa a la valoració de la legislatura.
DS núm. 170, pàg. 9412.

RGE núm. 2317/19, relativa al balanç de l’acció de Govern
a Menorca durant els anys de la legislatura dels acords pel
canvi i els acords per Menorca. DS núm. 170, pàg. 9415.

RGE núm. 2320/19, relativa als projectes inacabats
d’aquesta legislatura. DS núm. 170, pàg. 9416.

RGE núm. 2321/19, relativa a les polítiques turístiques. DS
núm. 170, pàg. 9413.

RGE núm. 2332/19, relativa a la defensa dels interessos
dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. DS núm. 170,
pàg. 9418.

Compareixences
RGE núm. 1766/19, per tal d’informar sobre el nou règim

especial de les Illes Balears. DS núm. 167, pàg. 9214. 

VICEPRESIDENTA I CONSELLERA D’INNOVACIÓ,
RECERCA I TURISME, ISABEL MARIA BUSQUETS I
HIDALGO

Preguntes
RGE núm. 274/19, relativa a regulació del tot inclòs. DS

núm. 151, pàg. 8712.
RGE núm. 845/19, relativa a l’estat d’execució del projectes

finançats amb l’impost del turisme sostenible. DS núm. 163,
pàg. 8960.

RGE núm. 846/19, relativa al descens de les reserves
turístiques. DS núm. 163, pàg. 8950.

RGE núm. 850/19, relativa a les previsions d’ocupació
hotelera a FITUR. DS núm. 163, pàg. 8952.

RGE núm. 851/19, relativa als viatges de l’IMSERSO a les
Illes Balears. DS núm. 163, pàg. 8954.

RGE núm. 1341/19, relativa a la dinamització del sector
turístic. DS núm. 165, pàg. 9088.

RGE núm. 1546/19, relativa als problemes derivats del
lloguer turístic. DS núm. 166, pàg. 9128.

RGE núm. 1553/19, relativa a la competitivitat del sector
turístic. DS núm. 166, pàg. 9131.
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RGE núm. 2089/19, relativa a la caiguda del turisme
alemany. DS núm. 168, pàg. 9282.

RGE núm. 2212/19, relativa als interessos dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears.
DS núm. 169, pàg. 9342.

RGE núm. 2280/19, relativa a la competitivitat turística a
les Illes Balears. DS núm. 169, pàg. 9338.

RGE núm. 2322/19, relativa als grans hotelers. DS núm.
170, pàg. 9402.

RGE núm. 2329/19, relativa a la política del Govern en
matèria de turisme. DS núm. 170, pàg. 9408.

TEMÀTIC 

- A -

Acords
pel canvi
DS núm. 170, pàg. 9415.
per Menorca
DS núm. 170, pàg. 9415.

Activitats
DS núm. 159, pàg. 8886.
il·legals
DS núm. 168, pàg. 9292. 

Agricultura
DS núm. 152, pàg. 8724. 
DS núm. 164, pàg. 9013.
DS núm. 170, pàg. 9399.

Aigua 
pous
DS núm. 167, pàg. 9201.
potable
DS núm. 168, pàg. 9277.

Alumnes amb necessitats especials
DS núm. 168, pàg. 9283.

Antitransfuguisme
DS núm. 164, pàg. 9023.

Assessors
DS núm. 164, pàg. 9021.
DS núm. 165, pàg. 9093.

Autisme
DS núm. 164, pàg. 9017.

Auxiliars tècnics educatius
DS núm. 163, pàg. 9000.

- B -

Badia de Sant Antoni de Portmany

DS núm. 160, pàg. 8902. 
DS núm. 163, pàg. 8962.

Bitllets i dietes
DS núm. 156, pàg. 8819.

- C -

Càncer
DS núm. 163, pàg. 8947.
colorectal
DS núm. 170, pàg. 9397. 

Canvi climàtic
DS núm. 164, pàg. 9037. 

Capitalitat de la ciutat d'Eivissa
DS núm. 154, pàg. 8783.
DS núm. 170, pàg. 9434.
DS núm. 170, pàg. 9438. 

Catalunya
DS núm. 164, pàg. 9024.

CEIP Sant Carles
DS núm. 169, pàg. 9340.

Centre de dia
DS núm. 167, pàg. 9193.

Ciència i dones
DS núm. 168, pàg. 9288.

Ciutadans i ciutadanes
DS núm. 169, pàg. 9342.
DS núm. 170, pàg. 9418.

Ciutadella
DS núm. 169, pàg. 9333.

Codi Penal
DS núm. 167, pàg. 9249.

Col·laboració publicoprivada
DS núm. 170, pàg. 9419. 

Col·legis Professionals
de Docents de les Illes Balears
DS núm. 161, pàg. 8906. 
de les Illes Balears
DS núm. 161, pàg. 8906. 

Comerç
DS núm. 168, pàg. 9292. 
DS núm. 169, pàg. 9334.

Competències
DS núm. 154, pàg. 8798. 

Competitivitat turística
DS núm. 169, pàg. 9338.
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Connectivitat
DS núm. 165, pàg. 9082.

Connexió energètica
DS núm. 165, pàg. 9109.

Consell Insular de Mallorca
DS núm. 154, pàg. 8798. 

Conselleria 
d'Educació i Universitat  
DS núm. 156, pàg. 8821.
DS núm. 167, pàg. 9198.
d'Hisenda i Administracions Públiques
DS núm. 156, pàg. 8828.
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
DS núm. 156, pàg. 8825.
de Salut
DS núm. 164, pàg. 9020.

Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques
DS núm. 163, pàg. 8958.

Consells escolars
DS núm. 169, pàg. 9366. 

Consultes populars
DS núm. 166, pàg. 9174.

Corregudes de toros
DS núm. 151, pàg. 8713.

Còrsega
DS núm. 166, pàg. 9133.

- D -

Deduccions fiscals
DS núm. 170, pàg. 9401.

Depuradores
DS núm. 164, pàg. 9016.

Dessaladora de Ciutadella
DS núm. 167, pàg. 9268. 

Desigualtat econòmica
DS núm. 168, pàg. 9279.

Desnonaments
DS núm. 166, pàg. 9134.
DS núm. 167, pàg. 9208.

Deute, condonació
DS núm. 165, pàg. 9086.

Discriminació
DS núm. 168, pàg. 9281.

Drogodependències

DS núm. 170, pàg. 9398.

- E -

Economia
DS núm. 164, pàg. 9014.

Educació
DS núm. 167, pàg. 9244. 
DS núm. 169, pàg. 9344.
infantil 0- 3 anys
DS núm. 167, pàg. 9206.
DS núm. 167, pàg. 9256. 

Empleas públics de l'Estat
DS núm. 168, pàg. 9290.

Eivissa
DS núm. 154, pàg. 8783.
DS núm. 156, pàg. 8819.
DS núm. 167, pàg. 9201.
DS núm. 167, pàg. 9244. 
DS núm. 170, pàg. 9405.

Especialitats mèdiques
DS núm. 168, pàg. 9286.

- F -

Ferreries
DS núm. 164, pàg. 9016.

Finançament
DS núm. 167, pàg. 9209.

Fiscalitat
DS núm. 167, pàg. 9212.

FITUR
DS núm. 163, pàg. 8952.

Fixos discontinus
DS núm. 156, pàg. 8827.

Fontanelles, Ses
DS núm. 169, pàg. 9339.
DS núm. 169, pàg. 9349.

Formentera
DS núm. 158, pàg. 8866. 
DS núm. 168, pàg. 9289.
DS núm. 170, pàg. 9398.
DS núm. 170, pàg. 9405.

Formació Professional
DS núm. 169, pàg. 9333.
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- G -

Gaspar Hauser
DS núm. 164, pàg. 9017.

Generadors 
DS núm. 165, pàg. 9085.
d'emergència
DS núm. 155, pàg. 8810.

Govern
de l’Estat
DS núm. 151, pàg. 8721.
DS núm. 156, pàg. 8832.
Illes Balears
DS núm. 151, pàg. 8716.
DS núm. 154, pàg. 8766.

acció
DS núm. 170, pàg. 9415.

- H -

Habitatge 
DS núm. 155, pàg. 8811.
DS núm. 163, pàg. 8949.
DS núm. 163, pàg. 8961.
DS núm. 165, pàg. 9079.
DS núm. 166, pàg. 9139.
DS núm. 167, pàg. 9205.
DS núm. 168, pàg. 9274.
DS núm. 168, pàg. 9298. 
DS núm. 170, pàg. 9404.
desocupat
DS núm. 164, pàg. 9009.
públic
DS núm. 167, pàg. 9197.
social
DS núm. 150, pàg. 8707. 
DS núm. 151, pàg. 8711.
DS núm. 155, pàg. 8814.
DS núm. 156, pàg. 8823.
DS núm. 163, pàg. 8964.

Hospital 
Can Misses, aparcament
DS núm. 156, pàg. 8820.
DS núm. 156, pàg. 8824.
Son Espases

aparcament
DS núm. 156, pàg. 8824.
servei de Nefrologia
DS núm. 165, pàg. 9083.
DS núm. 165, pàg. 9091.

Mateu Orfila
DS núm. 169, pàg. 9335.

Hotelers
DS núm. 170, pàg. 9402.

- I -

IBAVI
DS núm. 155, pàg. 8811.

Ib-salut
DS núm. 163, pàg. 8955.
DS núm. 164, pàg. 9024.

IB3
DS núm. 151, pàg. 8721.
DS núm. 156, pàg. 8831.

Igualtat
DS núm. 156, pàg. 8821.
llei
DS núm. 164, pàg. 9032.

Impost del turisme sostenible
DS núm. 163, pàg. 8960.

IMSERSO
DS núm. 163, pàg. 8954.

Incompatibilitats
DS núm. 170, pàg. 9398.

Infància i adolescència
DS núm. 162, pàg. 8924.

Infraestructures
DS núm. 169, pàg. 9350.

Inspectors turístics
DS núm. 164, pàg. 9021.

Insularitat
DS núm. 166, pàg. 9138.

Inundacions a la comarca de Llevant
DS núm. 170, pàg. 9455.

- J -

Joves
DS núm. 151, pàg. 8715.

Jubilacions anticipades
DS núm. 165, pàg. 9100.

- L -

Legislatura, valoració
DS núm. 170, pàg. 9412.

Llibertat sexual
DS núm. 167, pàg. 9249.

Lloguer 
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DS núm. 167, pàg. 9211.
turístic
DS núm. 166, pàg. 9128.
vehicles amb conductor
DS núm. 168, pàg. 9314.

- M -

Mar Mediterrània
DS núm. 151, pàg. 8721.
DS núm. 156, pàg. 8830.

Educació
DS núm. 168, pàg. 9292. 
DS núm. 170, pàg. 9406.

Medi ambient
DS núm. 170, pàg. 9399.

Mediació familiar
DS núm. 168, pàg. 9310.

Menorca
DS núm. 155, pàg. 8810.
DS núm. 155, pàg. 8812.
DS núm. 163, pàg. 8947.
DS núm. 165, pàg. 9081.
DS núm. 165, pàg. 9085.
DS núm. 165, pàg. 9090.
DS núm. 165, pàg. 9109.
DS núm. 168, pàg. 9273.
DS núm. 169, pàg. 9335.
DS núm. 170, pàg. 9415.
DS núm. 170, pàg. 9425.

Microcooperatives
DS núm. 154, pàg. 8802.

Mobilitat
DS núm. 169, pàg. 9333.

Museu 
de Mallorca
DS núm. 154, pàg. 8798. 
Es Baluard
DS núm. 166, pàg. 9127.

- O -

Obligació de servei públic (OSP)
DS núm. 163, pàg. 8947.

Ocupacio hotelera
DS núm. 163, pàg. 8952.

Oficina de l'Habitatge Buit
DS núm. 166, pàg. 9124.

Orkambi, fàrmac
DS núm. 169, pàg. 9336.

Oposicions
DS núm. 164, pàg. 9024.

Orquestra Simfònica
DS núm. 165, pàg. 9089.

- P -

Pacients, trasllat
DS núm. 150, pàg. 8704.

Pagament proveïdors
DS núm. 166, pàg. 9129.

Palma Arena
DS núm. 167, pàg. 9202.

Patrimoni cultural immaterial
DS núm. 164, pàg. 9060. 
DS núm. 170, pàg. 9468. 

Personal 
mèdic
DS núm. 167, pàg. 9196.
d'urgències
DS núm. 164, pàg. 9011.

Persones desaparegudes
DS núm. 167, pàg. 9193.

Pesca
DS núm. 170, pàg. 9399.

Piscines
DS núm. 150, pàg. 8705.
de dilatació
DS núm. 169, pàg. 9335.

Pla 
de ciència
DS núm. 165, pàg. 9097.
de desenvolupament rural (PDR)
DS núm. 166, pàg. 9189.
hidrològic
DS núm. 167, pàg. 9268. 
de salut mental
DS núm. 168, pàg. 9273.

Plus de residència
DS núm. 163, pàg. 8955.

Pobresa energètica
DS núm. 150, pàg. 8706.

Port
d'Alcúdia
DS núm. 169, pàg. 9347.
de la Savina
DS núm. 169, pàg. 9347.
de Maó
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DS núm. 169, pàg. 9347.

Portocolom
DS núm. 167, pàg. 9208.

Pressuposts 
del Parlament de les Illes Balears
DS núm. 166, pàg. 9189.
generals de l'Estat
DS núm. 156, pàg. 8834.
DS núm. 163, pàg. 8956.
DS núm. 163, pàg. 8976.

Pressió fiscal
DS núm. 165, pàg. 9096.

Processionària del pi
DS núm. 166, pàg. 9125.
DS núm. 169, pàg. 9352. 

Professionals sanitaris
DS núm. 151, pàg. 8717.

Projectes 
inacabats
DS núm. 170, pàg. 9416.
industrials estratègics
DS núm. 153, pàg. 8756.
DS núm. 169, pàg. 9357.

Propietat privada
DS núm. 163, pàg. 8965.
DS núm. 169, pàg. 9343.

Pseudoreferèndums
DS núm. 168, pàg. 9285.

- R -

Raditelevisió pública
DS núm. 170, pàg. 9411.

Règim especial balear (REB)
DS núm. 166, pàg. 9130.
DS núm. 166, pàg. 9135.
DS núm. 166, pàg. 9137.
DS núm. 166, pàg. 9138.
DS núm. 167, pàg. 9214. 
DS núm. 168, pàg. 9289.

Reglament del Parlament de les Illes Balears
DS núm. 166, pàg. 9158. 

Renda municipal
DS núm. 165, pàg. 9094.

Reserva 
de la biosfera de Menorca
DS núm. 170, pàg. 9425.
marina de l'illa de l'Aire
DS núm. 165, pàg. 9081.

turística
DS núm. 163, pàg. 8950.

Residències
DS núm. 167, pàg. 9193.

Residus
DS núm. 157, pàg. 8840. 
DS núm. 165, pàg. 9090.

Riquesa, repartiment
DS núm. 170, pàg. 9409.

Ruta aèria de Menorca-Barcelona
DS núm. 163, pàg. 8947.

- S -

Salut
DS núm. 170, pàg. 9405.

Sánchez, Pedro
DS núm. 165, pàg. 9099.

Sanitat pública
DS núm. 167, pàg. 9203.
DS núm. 170, pàg. 9419. 

Sant Antoni de Portmany
DS núm. 166, pàg. 9121.

Sardenya
DS núm. 166, pàg. 9133.

Sector turístic
DS núm. 165, pàg. 9088.
DS núm. 166, pàg. 9131.

Selectivitat
DS núm. 167, pàg. 9199.

Senador
DS núm. 165, pàg. 9079.

Serveis socials
DS núm. 163, pàg. 8949.
DS núm. 164, pàg. 9019.

Sòls contaminants
DS núm. 157, pàg. 8840. 

Son Busquets
DS núm. 167, pàg. 9197.

Sostenibilitat mediambiental i econòmica
DS núm. 158, pàg. 8866. 

- T -
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Temporada turística
DS núm. 169, pàg. 9350.

Transició energètica
DS núm. 155, pàg. 8812.
DS núm. 163, pàg. 8967. 
DS núm. 164, pàg. 9037. 

Transport 
aeri sanitari
DS núm. 164, pàg. 9021.
DS núm. 165, pàg. 9080.
DS núm. 166, pàg. 9123.
marítim
DS núm. 166, pàg. 9121.
públic
DS núm. 163, pàg. 8967.
DS núm. 164, pàg. 9026.
DS núm. 166, pàg. 9145.
terrestre
DS núm. 168, pàg. 9314.

Treballadors, drets
DS núm. 151, pàg. 8713.

Trenc, Es
DS núm. 164, pàg. 9010.

Tribunal Constitucional
DS núm. 151, pàg. 8713.

Tot inclòs
DS núm. 151, pàg. 8712.

Turisme
DS núm. 170, pàg. 9408 i 9413.

alemany
DS núm. 168, pàg. 9282.

- U -

Ultradetra
DS núm. 169, pàg. 9346.

Universitaris
DS núm. 168, pàg. 9275.

Urbanisme
DS núm. 168, pàg. 9278.

Urgències hospitalàries
DS núm. 163, pàg. 8951.

- V -

Violència
de gènere

DS núm. 163, pàg. 8989.
masclista
DS núm. 163, pàg. 8989.

Voluntariat
DS núm. 166, pàg. 9166.
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