MEMÒRIA
PARLAMENT
2019 - 2020

Memòria parlament 2019 - 2020

Memòria de l’activitat parlamentària
del Grup Parlamentari Mixt
Més per Menorca
de l’1 de juliol del 2019 a 31 de juliol del 2020
Recompte de preguntes i sol·licituds d’informació i documentació
Preguntes de resposta
escrita (PREE)
92

Preguntes orals
en Ple (PROP)
45

Sol·licituds d’informació i
documentació (SODO)
50

Propostes no de Llei (PNL) pròpies
Data de
registre

Data
d’aprovació

Títol de la iniciativa

Núm.
RGE

02.09.2019

11.10.2019

Reclamació dels 177 milions d'euros que el Govern de
l'Estat deu al Govern de les Illes Balears

4598/2019

16.09.2019

Pendent

Promoció del producte autòcton de les Illes Balears.

5130/2019

19.09.2019

Rebutjat
04.11.2019

Proposició no de llei per instar a exercir la transparència
a l'aeroport de Palma per protegir els drets dels
ciutadans

5600/2019

19.11.2019

30.12.2020

Qualitat de l’aire

8478/2020

10.01.2020

Pendent

Proposició no de llei relativa a la gestió de les
assignacions de la Conselleria d’Educació per al
funcionament dels centres docents públics no
universitaris

175/2020

11.03.2020

Pendent

Pacte per a la promoció del producte local de les Illes
Balears

5086/2020
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17.04.2020

03.06.2020

Regularització del col·lectiu de persones migrades sense
papers que fan tasques de cura

7003/2020

04.05.2020

24.07.2020

Defensa de l’autonomia municipal per fer front a
l’impacte de la COVID-19

8163/2020

11.05.2020

Pendent

Memòria i restitució de les persones LGTBI víctimes de la
repressió franquista

8360/2020

18.05.2020

Pendent

Proposició no de llei per a la defensa del teixit de la
premsa local

8529/2020

27.05.2020

20.07.2020

Proposició No de Llei de suport al món de l'esport davant
la crisi de la COVID-19

8791/2020

08.06.2020

22.07.2020

Proposició No de Llei per a la incorporació dels
treballadors fixos discontinus a l’aeroport de Menorca

9145/2020

08.06.2020

Pendent

Proposició no de llei de reacció als escàndols que
esquitxen la Corona d’Espanya

9159/2020

11.06.2020

Pendent

Proposició no de llei per acabar amb el racisme a l’esport
base

9520/2020

18.06.2020

Pendent

Proposició no de llei sobre el cost de la insularitat i doble
insularitat per a estudiants de les Illes Balears

9693/2020

06.07.2020

Pendent

Proposició no de llei sobre la unitat de la llengua pròpia

10270/2020

07.07.2020

Pendent

Proposició no de llei per a la derogació de la Llei
Mordassa

10295/2020

28.07.2020

Pendent

Proposició no de llei per a la recuperació de la
presencialitat en l’atenció primària

11306/2020

Aprovades

Rebutjades

Pendents

6

1

11

Propostes no de Llei (PNL) proposades per altres grups
Data

Títol de la iniciativa

Grup
proposant

16.09.2019 MESURES PER COMBATRE LES AGRESSIONS AL PERSONAL SANITARI DE LES PSIB
ILLES BALEARS.
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03.10.2020 Suport als docents

PSIB

02.12.2019 Construcció d'una nova torre de control a l'Aeroport de Menorca.

UP

31.10.2019 Proposició no de llei sobre la invasió del nord-est de Síria per part de Turquia MxMa
i la intenció d'assentar-hi milions de persones d'altres regions.

27.02.2020 Reconeixement poble sahrauí.

PSIB

17.04.2020 Reassignació de recursos d'AENA als aeroports de les Illes atenent a la crisi

MxMa

22.05.2020 PER UNA VACUNA UNIVERSAL i ASSEQUIBLE CONTRA LA COVID-19

MxMa

08.06.2020 SUPORT ILG MEDICAMENTS A UN PREU JUST

MxMa

11.06.2020 Moratòria d'efecte immediat a la presentació de nous projectes de recerca,

MxMa

generada per la COVID-19 i a les demandes del Parlament de les Illes
Balears.

exploració i explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals, mentre
es tramiten i aproven el Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició
Energètica i la Proposició de Llei sobre la Protecció de la mar

Interpel·lacions i mocions
Data de
registre

Tipus

Data de
celebració

Títol de la iniciativa

Núm. RGE

15.07.2019

Interpel·lació 01.10.2019

Política general del Govern en
matèria de transport marítim

3244/2019

03.10.2019

Moció

15.10.2019

Política general del Govern en
matèria de transport marítim

6457/2019

20.09.2019

Interpel·lació 26.11.2019

Connectivitat aèria i marítima.

5605/2019

20.09.2019

Interpel·lació Pendent

Drets lingüístics

5709/2019

23.09.2019

Interpel·lació 18.02.2020

Autogovern de les IB

5716/2019

21.02.2020

Moció

Autogovern de les Illes Balears

3594/2020

10.06.2020

Interpel·lació Pendent

Reconstrucció econòmica

9476/2020

10.06.2020

Interpel·lació Pendent

Inversions de l'Estat a les Illes
Balears

9477/2020
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Sol·licituds de compareixença


Sol·licitud urgent de la Junta de Portaveus i de la Diputació Permanent per tal de dur
a terme una compareixença de la consellera de Salut perquè informi sobre les
deficiències de l'avió ambulància amb base a Menorca (Data: 17 de gener del 2020).



Sol·licitud de compareixença urgent urgent de la presidenta del Govern de les Illes
Balears perquè informi sobre el Pacte de reactivació de les Illes Balears i petició de
reunió de la Diputació Permanent per tal de tractar-la. (Data: 2 de juliol del 2020).

Altres


Projecte de llei pressupost CAIB 2020. Es van presentar 40 esmenes, algunes de les
quals van ser aprovades aconseguint fites importants com ara la transferència de
l’import destinat a beques per a estudiants als consells, l’increment de les dietes per
a malalts que es desplacen a Mallorca, inversions per a centres educatius de Menorca,
etc.



Decret llei 8/2020. Es va donar la batalla contra aquest decret llei. Primer impugnantlo i després aconseguint que es tramiti com a projecte de llei, al qual s’han presentat
36 esmenes.



“L’aportació dels debats polítics als parlaments regionals”. S’ha participat activament
en aquest projecte del CALRE introduïnt problemàtiques pròpiament insulars com ara
la connectivitat o la compensació dels costos de la insularitat en àmbits com el
transport de mercaderies o l’agricultura.
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